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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
întîmpinați cu sentimente de profundă 
stimă și afecțiune la întoarcerea in patrie
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Cu rezultate menite să dea un nou impuls colaborării 
dintre cele două țări, in folosul reciproc, al cauzei 
generale a destinderii și păcii în Europa și în lume

S-A ÎNCHEIAT vizita be stat a președintelui

Moment din timpul intîlnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cu președintele Richard von Weizsăcker

NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TOVARASA 
ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA FEDERALA GERMANIA

Ceremonia oficiala a plecării
Miercuri, 17 octombrie, s-a încheiat 

vizita de stat întreprinsă în Republi
ca Federală Germania de președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și de tovarășa 
Elena Ceaușescu. la invitația pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania. Richard von Weizsăcker. și a 
doamnei Marianne von Weizsăcker.

Vizita președintelui' Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu a reliefat caracterul larg și 
aprofundat al dialogului la nivel înalt 
româno—vest-german. importanta sa 
deosebită. întilnirile si convorbirile 
cu președintele Republicii Federale 
Germania, cu cancelarul federal, cu 
liderii partidelor politice, cu repre
zentanți ai vieții economice fiind 
consacrate dezvoltării colaborării în 
diferite domenii, ridicării acesteia 
pe o treaptă superioară, examinării 
principalelor probleme actuale ale 
situației din Europa și din lume, pro
movării conlucrării dintre cele două 
țări în viața internațională în folo
sul reciproc, al destinderii, păcii, 
securității și cooperării internațio
nale.

Ceremonia oficială a plecării a avut 
loc la Castelul Falkenlust de lingă 
orașul Briihl. reședința oficială. în 
această perioadă, a șefului statului 
vest-german.

Președintele Republicii Federale 
Germania. Richard von Weizsăcker, 
a invitat pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, să primească 
onorurile militare.

Comandantul gărzii de onoare a 
prezentat raportul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România si Republicii Fede
rale Germania.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Richard von Weizsăcker 
au trecut în revistă garda de onoare, 
constituită in cinstea plecării șefului 
statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu si-au luat 
rămas bun de la oficialitățile venite 
la Castelul Falkenlust : Wilhelm 
Schmitz, primarul orașului Briihl. si 
doamna Gertrud Schmitz, dr. Klaus 
Blech, ministru secretar de stat la 
Președinția republicii, si doamna 
Renate Blech, alte persoane oficiale.

Președintele Richard von Weiz
săcker și doamna Marianne von 
Weizsăcker și-au luat rămas bun de 
la persoanele oficiale care au însoțit 
pe șeful statului nostru în această 
vizită de stat.

Cei doi președinți si-au strins cu 
prietenie miinile si si-au luat un 
călduros rămas bun.

Tovarășa Elena Ceaușescu si-a luat 
un cordial rămas bun de la pre
ședintele Republicii Federale Germa
nia si soția sa. doamna Marianne 
von Weizsăcker.

Vicecancelarul șl ministru de ex
terne Hans-Dietrich Genscher, cu so
ția, a insoțit pe inalții oaspeți români 
la aeroportul internațional Kdln- 
Bonn, de unde aeronava prezidenția
lă a decolat spre patrie.

*
La încheierea vizitei, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut 
cordial cu președintele Republicii 
Federale Germania. Richard von 
Weizsăcker.

Au fost de fată Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, si Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar si 
ministru de externe al Republicii 
Federale Germania.

Președintele R.F. Germania a mul
țumit pentru vizita efectuată de 
președintele Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu, a apre
ciat că aceasta a pus o bază bună 
pentru relațiile viitoare dintre cele 
două țări, convorbirile avute, care au 
prilejuit o mai bună cunoaștere re
ciprocă. un schimb pozitiv de opinii, 
formularea unor importante conclu
zii în probleme de interes comun, re- 
prezentînd o contribuție deosebită la 
dezvoltarea raporturilor bilaterale si, 
totodată, la promovarea dialogului 
la nivel înalt in viata internațională. 

Ia depășirea, pe această cale, a pro
blemelor grave cu care se confruntă 
lumea de astăzi.

Președintele Nicolae Ceausascu a 
mulțumit pentru ospitalitatea de care 
s-a bucurat, si-a exprimat satisfac
ția pentru vizita, convorbirile si în- 
tilnirile avute cu acest prilej, pen
tru înțelegerile bune la care s-a 
ajuns, atit pe plan bilateral, cit si în 
ceea ce privește conlucrarea celor 
două țări în viata internațională.

Șefii celor două state si-au mani
festat convingerea că. pornindu-se 
de la cele convenite în timpul vizi
tei. actionîndu-se pentru realizarea 
lor. colaborarea româno—vest-ger- 
mană se va ridica pe plan superior. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că așteaptă cu multă plăcere 
vizita președintelui Richard von 
Weizsăcker în România, care, la rin- 
dul său. a exprimat mulțumiri pen
tru această invitație, cei doi șefi de 
stat subliniind importanta deosebită 
a continuării dialogului la nivel înalt 
între țările noastre, în folosul re
ciproc. al destinderii si cooperării, al 
păcii si înțelegerii internaționale, in 
Europa si în lume.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
adresat calde urări președintelui 
Richard von Weizsăcker și soției 
sale, de bunăstare și pace po
porului din Republica Federală Ger
mania.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, a revenit, miercuri, 
in Capitală din vizita de stat între
prinsă în Republica Federală Ger
mania.. la invitația președintelui 
Richard von Weizsăcker si a doam
nei Marianne von Weizsăcker.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceausescu in Republica Federală 
Germania constituie o ilustrare a 
evoluției pozitive pe care o cunosc 
relațiile dintre cele două țări, a do
rinței reciproce de a extinde si a- 
nrofunda relațiile dintre ele. in a- 
vantaiul reciproc, al cauzei păcii si 
destinderii internaționale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Coa.usescu au Xost.sa
lutați de tovarășii Cortstantin 
Dăsc-ălescu. Emil Bobu. Lina 
Ciobanu. Ion Coman. Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas. Manea Mănescu, 
Paul Niculescu. Constantin Olteanu, 
Gheorghe Pană. Ion Pătan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. Ilie

Cu privire Ia vizita de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, în Republica Federală Germania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vizită de stat 
în Republica Federală Germania, in 
perioada 15—17 octombrie 1984. la in
vitația președintelui Republicii Fe
derale Germania, Richard von 
Weizsăcker.

In timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a avut convorbiri oficiale 
cu președintele Republicii Federale 
Germania. Richard von Weizsăcker, 
și cu cancelarul federal, Helmut 
Kohl, in legătură cu stadiul actual și 
perspectivele relațiilor dintre cele 
două țări, precum și cu privire la 
probleme internaționale de interes 
reciproc. Convorbirile s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de sinceritate, 
încredere și respect reciproc.

In cadrul convorbirilor s-a consta
tat, cu (satisfacție, că se dezvoltă 
continuu și in mod constructiv co
laborarea dintre cele două state, în 
toate domeniile. S-a evidențiat im
portanța deosebită a intilnirilor și 
convorbirilor la cel mai inalt nivel, 
care dau noi impulsuri dezvoltării 
colaborării dintre cele două țări, atit 
pe plan bilateral, cit și în probleme 
internaționale de interes reciproc.

S-a subliniat hotărirea comună de 
a extinde și aprofunda relațiile din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania, pe 
fundamentul trainic al respectării 
independentei și suveranității națio
nale, egalității depline in drepturi a 
statelor, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, neamestecului 
in treburile interne, dreptului po
poarelor de a-și hotărî singure des
tinele.

S-au convenit continuarea și inten
sificarea contactelor si schimbu
rilor bilaterale, la toate nivelurile și 
in toate domeniile; ca o contribuție 
la o mai bună cunoaștere Si înțele
gere, la promovarea respectului re
ciproc. In acest spirit, se are in ve
dere încurajarea contribuției tinerei 
generații la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

în cursul convorbirilor s-a exprimat 
satisfacția in legătură cu dezvoltarea 
pozitivă a schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări si s-a eviden
țiat existenta unor condiții bune 
pentru continuarea si lărgirea coo
perării economice.

A fost reafirmată voința celor 
două țări de a dezvolta în perma
nentă. pe baza interesului reciproc, 
raporturile comerciale si de a îmbu
nătăți structura schimburilor de 
mărfuri, astfel incit să se ajungă Ia 
un nivel substanțial ridicat, cores
punzător potențialului economic al 
celor două țări. Totodată, a fost ex
primată hotărirea comună de a se 
acționa pentru adincirea cooperării 
economice. industriale si tehnico- 
științifice pe olan bilateral, precum 
si a cooperării pe terte piețe, pen
tru identificarea de noi posibilități 

Verdeț, Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, 
Petru Enache, Mihai Gere, Suzana 
Gâdea. Ana Muresan. Ion Radu. Ion 
Stoian. Ioan Totu. Ion Ursu, Richard 
Winter. Silviu Curticeanu. Constantin 
Radu, de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat si ai guver
nului. conducători de instituții cen
trale și organizații de masă șl ob
ștești.

Erau de față Gottfried Georg 
EVertz.. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Federale Ger
mania la București, alți membri al 
ambasadei.

La cobori rea din avion, un gru,p 
de pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceausescu buchete de flori.

Mii de bucuresteni aflat! pe ae
roport au întimninșt pe .tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășă Elena 
Ceaușescu cu sentimente de dra
goste, de aleasă stimă și bucurie.

Pe mari pancarte se putea citi1: 
„Trăiască Partidul Comunist Român 
în frunte cu secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceausescu 

în vederea realizării proiectelor ini
țiate. în acest sens, o bază bună o 
reprezintă Acordul de colaborare 
economică. industrială si tehnică, 
reînnoit in anul 1983, și acordurile 
privind colaborarea în domeniul cer
cetării științifice, dezvoltării tehno
logice și privind promovarea și ga
rantarea reciprocă a investițiilor de 
capital.

A fost apreciată activitatea Comi
siei mixte guvernamentale de co
laborare economică, industrială și 
tehnică și s-a convenit ca această 
comisie să se ocupe. în continuare, 
in mod activ, de examinarea si pro
movarea proiectelor bilaterale de 
cooperare. S-a convenit, de aseme
nea, să se intensifice activitatea Co
misiei mixte de colaborare în dome
niul cercetării științifice si dezvol
tării tehnologice, să se extindă con
lucrarea în domeniile economic, teh- 
nico-știintific si cultural.

In cadrul schimbului de păreri 
privind problemele vieții mondiale, 
s-a exprimat îngrijorarea în legătură 
cu situația internațională actuală, 
apreciindu-se că încordarea existen
tă se datorează unor cauze de natură 
complexă. La această situație au con
tribuit in mod deosebit politica de 
forță și de amenințare cu forța, de 
dominație și sfere de influență, pre
cum și uriașele acumulări de arme. 
Ș-a apreciat că, in aceste condiții, se 
impune ca toate statele, indiferent 
de opiniile pe care Ie au privind 
cauzele actualelor probleme, să de
pună eforturi și să contribuie la so
luționarea acestor probleme, la evi
tarea apariției de noi complicații, 
folosind orice posibilitate pentru îm
bunătățirea situației.

De comun acord s-a subliniat că 
dezarmarea constituie o problemă 
fundamentală a timpurilor noastre, 
că echilibrul de forțe trebuie să se 
realizeze la niveluri cit mai reduse 
și că nu trebuie să se precupețească 
nici un efort și că nu trebuie pier
dut nici un moment pentru a se 
ajunge la acorduri concrete și echi
librate in domeniul dezarmării, sub 
control internațional eficace, cu res
pectarea intereselor legitime de secu
ritate ale tuturor statelor.

în acest cadru, s-a relevat că sta
tele mici și mijlocii din Europa au 
o mare răspundere și un rol impor
tant in promovarea unei politici de 
destindere, dialog, securitate, colabo
rare și de dezarmare.

în cursul convorbirilor s-a subli
niat necesitatea de a se pune capăt 
procesului de creștere a arsenalelor 
nucleare, prin reducerea lor. în acest 
context, s-a evidențiat necesitatea de 
a se ajunge la o înțelegere echili
brată privind rachetele nucleare ame
ricane și sovietice cu rază medie de 
acțiune, care să ducă la eliminarea 
completă a acestor arme și la întări
rea, in acest fel, a păcii și securității 
In Europa și în lume. Pe această 
bază, că fie reluate negocierile so- 

„Trăiască patria noastră liberă șl 
independentă. Republica Socialistă 
România !“. Cei prezenti purtau por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. S-a scandat cu însufle
țire : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu 
reales, la al XIII-lea Congres !“. Pe 
frontispiciul aerogării se afla por
tretul conducătorului partidului sl 
statului încadrat de drapele roșii si 
tricolore. Grupuri de tineri și ti
nere au oferit, in semn de aleasă 
prețuire, buchete de flori. Prin ova
ții și aclamații, oamenii muncii pre- 
zenți și-au exprimat deplina a- 
probare față de rezultatele rodnice 
ale vizitei de stat în R.F. Germa
nia. S-a dat astfel expresie adeziu
nii depline față de politica internă 
si externă a partidului si statului 
nostru, al cărei promotor neobosit 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politică de pace, colaborare si în
țelegere promovată cu consecvență 
de România socialistă pe plan in
ternațional.

vieto-americane asupra armelor nu
cleare.

Totodată, s-a subliniat necesitatea 
ajungerii la un acord echilibrat, pe 
calea negocierilor, care să prevadă 
reducerea substanțială a sistemelor 
strategice intercontinentale, a înce
perii cit mai curind a negocierilor în 
scopul prevenirii cursei înarmărilor 
in spațiul cosmic.

De comun acord s-a exprimat cqn- 
vingerea că nu există problemă, ori- 
cît de complicată ar fi ea, care să 
nu poată fi soluționată pe calea tra
tativelor.

în cadrul convorbirilor s-a dat o 
apreciere pozitivă rezultatelor reu
niunii C.S.C.E. de Ia Madrid și s-a 
relevat importanța aplicării integra
le a Actului final de la Helsinki și 
a Documentului final de la Madrid.

A fost reafirmată necesitatea ca 
relațiile dintre toate statele din Eu
ropa să fie așezate pe baza scopuri
lor și principiilor Cărtei Națiunilor 
Unite și a principiilor Actului final 
de la Helsinki și, în acest context, 
s-a exprimat hotărirea de a acționa 
pentru edificarea unei Europe unite.

S-a apreciat că dezvoltarea unor 
relații de bună vecinătate între țări
le din Balcani constitute o contribu
ție la colaborarea, securitatea și des
tinderea în Europa.

Subliniindu-se importanța Confe
rinței de la Stockholm, s-a reafirmat 
necesitatea unirii eforturilor pentru 
încheierea ei cu succes, pentru con
venirea unor măsuri efective și con
crete care să dea expresie îndato
ririi statelor de a se abține de 
la folosirea forței și a amenințării 
cu forța in relațiile dintre ele. S-a 
subliniat că ajungerea la un acord 
asupra unor măsuri concrete de în
credere și securitate, in conformitate 
cu mandatul conferinței, va constitui 
un pas important in direcția Întă
ririi securității in întreaga Europă.

Totodată, s-a apreciat că este ne
cesar să se depună toate eforturile 
pentru a se obține cit mai curind 
rezultate concrete la negocierile de 
la Viena privind reducerea reciprocă 
a forțelor armate și armamentelor 
In Europa centrală.

Relevîndu-se importanța deosebită 
a Conferinței de dezarmare de la 
Geneva s-a exprimat hotărirea celor 
două state de a contribui activ la 
obținerea de rezultate concrete în 
cadrul acestor negocieri, la înche
ierea cit mai curind a unui acord 
cu privire la interzicerea și distru
gerea efectivă a armelor chimice.

în cursul convorbirilor s-a subli
niat că în prezent este de o impor
tanță deosebită să se facă totul pen
tru reducerea decalajului dintre ță
rile în curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate și pentru edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, care 
să asigure progresul mai rapid al

(Continuare In pag. a V-a)
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CONFERINȚELE DE DARE DE SEAMĂ $1 ALEGERI
- moment important in întărirea spiritului revoluționar.
in perfecționarea activității organizațiilor de partid

îmbunătățirea stilului de muncă, Ia baza

O calitate nouă In activitatea eco- 
nomico-socială a orașului reclamă o 
calitate superioară in întreaga mun
că a comitetului municipal de partid, 
a tuturor organizațiilor de bază. 
Aceasta a fost ideea centrală in ju
rul căreia au gravitat dezbaterile din 
cadrul conferinței municipale de 
partid Zalău, desfășurate sub sem
nul unui pronunțat spirit de lucru, 
combativ, exigent, revoluționar. To
nul dezbaterilor l-a dat darea de 
seamă prezentată care, ne lingă re
zultatele bune obținute, a insistat 
asupra neajunsurilor manifestate in 
stilul si metodele de muncă ale co
mitetului municipal de partid, ale 
factorilor învestit! cu răspunderi pe 
linia organizării si coordonării vieții 
politice, economico-sociale din ora
șul reședință a județului Sălaj.

Relevind faptul că Zaiăul indus
trial de azi este o ctitorie a „Epocii 
Ceausescu", una dintre cele mai con
vingătoare dovezi ale dinamismu
lui economic si social al întregii țări 
din ultimele două decenii, o expre
sie a grijii permanente pe care cel 
mai iubit fiu al poporului o poartă 
dezvoltării tuturor județelor tării, 
vorbitorii s-au 
referit pe larg și, 
în numele comu
niștilor pe care-i 
reprezentau, au 
susținut cu toată 
căldura Hotărirea 
Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27 iu
nie a.c. cu privire Ia realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar general al 
partidului la Congresul al Xlll-lea. 
S-a subliniat că toți comuniștii din 
municipiul Zalău văd in aceasta ga
ranția infăptuirii celor mai îndrăz
nețe hotăriri, proiecte și ginduri pri
vind dezvoltarea social-economică a 
patriei.

Firește, au fost menționate prin
cipalele realizări obținute de oame
nii muncii din Zalău sub conducerea 
si îndrumarea comitetului municipal. 
Faptul că în cincinalul actual au fost 
puse în funcțiune 72 de obiective si 
capacități noi. că din 1982 încoace 
s-au aplicat 65 de tehnologii noi în 
activitatea industrială, că a sporit an 
de an producția destinată exportu
lui. s-au diversificat produsele rea
lizate. s-au constituit puternice co
lective muncitorești, atestă capacita
tea de organizare si mobilizare a 
forțelor umane sl materiale de că
tre comitetul municipal de partid, 
de către organizațiile din munici
piu. „S-a investit mult in industria 
municipiului nostru, arăta în cuvintul 
său comunistul loan Culda, secreta
rul comitetului de partid de la între
prinderea de conductori electrici 
emailați. Au apărut și s-au dezvoltat 
in Zalău ramuri industriale noi, de 
virf, unitatea noastră fiind un exem
plu In acest sens. Ceea ce ni se cere 
acum este să punem mai bine in 
valoare baza tehnico-materială mo
dernă de care dispune industria mu
nicipiului, datorită politicii profund 
științifice promovate de partidul nos
tru, de secretarul general al partidu
lui privind dezvoltarea armonioasă a 
tuturor zonelor țării".

în desfășurarea dezbaterilor, nu
meroși vorbitori au insistat asupra 
necesității de a fi superior pusă în 
valoare baza tehnico-materială mo
dernă de care dispune industria mu
nicipiului. cu atît mai mult cu cit 
există încă o seamă de capacități 
productive, precum si potential uman 
care nu sint îndeajuns de bine folo
site. Vorbitorii au relevat înfăptuiri
le existente, au subliniat voința de 
autodepășire ce caracterizează acti

Conferința municipală 
de partid Zalău

vitatea comuniștilor, a tuturor celor 
ce muncesc în municipiul Zalău. 
Totodată, conștienți de răspunderea 
pe care o poartă fată de îndeplinirea 
sarcinilor de producție, comuniștii 
Ioan Pășcuță, de la întreprinderea 
de armături industriale. Jakab Rezsă, 
de la întreprinderea de antrepriză 
constructii-montaj. Vasile Nichita. 
prim-secretar al comitetului muni
cipal U.T.C.. Makai Estera. de la Fi
latura de bumbac, precum si alti 
delegați au subliniat in intervențiile 
lor faptul că nu s-a acționat cu toa
tă răspunderea pentru controlul în
deplinirii propriilor hotăriri adopta
te de organizațiile de partid din uni
tățile economice, că deseori se ma
nifestă tendințe de a pune nereali- 
zările ne seama unor condiții, chi
purile. obiective. Una din cauzele 
care au dus la producții sub nivelu
rile planificate. si careou fost puter
nic reliefate in cadrul conferinței, se 
regăsește si in insuficienta .stănim- 
re de către comitetul municipal de 
partid, comitetele de partid si birou
rile. organizațiilor de bază din în
treprinderi a problematicii cu care 
se confruntă activitatea economică.

Nu s-a acționat 
astfel pentru re
zolvarea unor 
priorități cum âr 
fi : intrarea la 
termen in pro
ducție a noilor 
capacități si atin
gerea in cel mai 

scurt timp a parametrilor proiectați, 
pregătirea personalului muncitor co
respunzător nivelului de dotare mo
dernă a întreprinderilor noi, cum 
sint întreprinderea de anvelope 
sau întreprinderea de țevi, unde se 
localizează si cele mat mari nerea- 
lizări. Comunistul Alexandru Ber- 
ceanu, directorul întreprinderii de 
țevi, a subliniat cit de mult au atîr- 
nat in balanța rezultatelor, neajun
surile in pregătirea tehnico-profe- 
sională a muncitorilor. Indisciplina 
tehnologică, desele defecțiuni care au 
apărut sint adesea o urmare a fap
tului că organizația de partid din În
treprindere nu a insistat suficient ne 
linia ridicării nivelului de pregătire 
profesională â muncitorilor — în 
marea lor maioritate — tineri.

Dealtfel, în intervențiile lor mai 
mulți dintre delegații la conferință 
au făcut ample referiri la necesitatea 
unei mai judicioase coordonări a 
profilului liceelor din municipiu cu 
nevoile concrete ale industriei Za- 
lăului.

Pe parcursul intervențiilor lor. de
legații au pus în evidentă si alte 
aspecte privind activitatea comite
tului municipal de partid : faptul că. 
n-a sprijinit cu. prioritate organiza
țiile de partid, colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile recent 
intrate în funcțiune, că nu s-a ac
ționat cu fermitatea necesară pen
tru promovarea rapidă a inițiative
lor valoroase, că s-a manifestat for
malism si rutină chiar din partea 
unor comuniști cu munci de răspun
dere atit în ceea ce privește nerea- 
lizarea sarcinilor din industrie, cit Sl 
a celor din agricultură.

Cu maturitate politică., cu spirit 
de exigentă revoluționară, toti parti- 
cinantii la dezbateri si-au manifes
tat hotărirea de a face o cotitură ra
dicală in întreaga lor activitate, ast
fel incit măsurile cuprinse in hotă
rirea adoptată — măsuri realiste, 
mobilizatoare — să fie traduse în 
viată in etapa următoare. în condi
ții de calitate superioară.

Euqen TEGEAȘ
corespondentul „Scinteii"

■ ■ H ■ ■ ■ ■
încă nu e ziuă. Pămintul mai res

piră răcoarea nopții. Cețuri alburii 
acoperă cimpia netedă din locul 
acesta unde Timișul și Bega se a- 
propie atit de mult de parcă ar 
vrea să se îmbrățișeze. Cețuri și li
niște. Și totuși nu trece mult și 
prin văzduhul în care începe să pîl- 
piie lumina răzbat primele sunete : 
ceva mai departe, spre miazăzi, 
tractoriștii pornesc motoarele ; ceva 
mai aproape, spre miazănoapte, zoo- 
tehniștii deschid grajdurile și iși 
încep munca. Așa se face că atunci 
cind soarele se ridică încet de după 
Dealurile Făgetului și dinspre Mun
ții Poiana Ruscăi, oamenii din Be
iinț se află demult, la lucru.

— Soarele are treburile lui. noi le 
avem pe-ale noastre, glumește Ro
mulus Vlaiconi, președintele coope
rativei agricole de producție, pe ea- 
re-I intilnim in mijlocul unui lan de 
porumb. E, ca să spun așa. un fel 
de diviziune a muncii : ca să-și 
facă el bine lucrarea asupra timpu
lui se cere ca, mai intii, să ne-o fa
cem noi foarte bine pe-a noastră. 
De aceea trebuie să i-o luăm mereu 
înainte. Astăzi...

ajungem la acest 
Beiinț, nu-i deloc 
să răsfoim capitolul 
ce a fost aici pină

Dar pină să 
„astăzi" de la 
lipsit de interes 
trecut, să aflăm 
mai ieri. „Să răsfoim" in sensul cșl 
mai propriu al cuvintului, și asta da
torită unui fapt oarecum ieșit din 
comun : poate că nu există in 
România vreun sat despre care să 
se fi scris și să se fi tipărit mai 
multe monografii ca despre Beiinț.

Pentru a marca trei momente in 
curgerea neintreruptă a vremii ne 
vom sprijini pe trei puncte de re
per : „Ancheta monografică in co
muna Beiinț" alcătuită de Institutul 
social Banat—Crișana după metoda 
marelui sociolog Dimitrie Guști 
și tipărită la Timișoara in 1938, in
vestigațiile sociologice din anii 
1962—1968 desfășurate sub egida

Institutului de filozofie al Acade
miei și a UNESCO și publicate la 
Editura Politică în 1970 și... acel 
astăzi de la care am pornit incursiu
nea noastră prin timp, acel astăzi al 
celor din Beiinț și al țării întregi în 
acest an al Congresului al XIII-Iea 
al partidului.

Sediul consiliului unic agroindus
trial și cel al stațiunii pentru meca
nizarea agriculturii se află aproape 
unul lingă altul in centrul Belințu- 
lui. Așa se face că in această zonă 
e mai întotdeauna mare forfotă : 
oamenii vin și pleacă, tractoarele 
intră sau ies din ateliere, combinele 
greoaie se retrag, pregătindu-se pen
tru alte campanii, mașinile pentru 
ingrășarea terenului sint redistribuite 
întruna. Am putea spune că aici 
este statul major de unde sînt tri
mise in lupta pentru piine 208 trac
toare, 88 semănători, 71 combine și 
multe alte utilaje — forța mecani
zată pe care statul socialist o pune 
la dispoziția țăranilor din Beiinț și 
din împrejurimi.

Președintele consiliului unic, Pa
vel Luchescu, cunoaște unele dintre 
monografiile localității, dar nu și 
pe cea din 1938. din care citim acum 
irnpreună : „Uneltele agricole pină 
și cele mai strict necesare agricul
torului se află intr-un număr redus, 
chiar și un plug revine abia la trei 
familii. Aproape intreg hotarul 
(90,5 la sută) este semănat tot cu 
mina ca in timpurile străvechi ; 
seceratul se face numai cu coasele, 
iar pentru treieratul griului sint 
aduse mașini din comunele vecine"... 
Și ca o concluzie : „Dintr-un total 
de 542 gospodării, 237 nu posedă nici 
un fel de utilaj agricol, 225 au doar 
o garnitură incompletă și numai 44 
de gospodării dispun de cite un set 
relativ complet de mijloace de 
lucru"...

Sîntem întrerupți de cineva care 
întreabă :

De la Congresul al XII-lea la Congresul al XIII-Iea al partidului

ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER 
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Preocupare statornică pentru starea 
de sănătate a populației

Prevederile proiectului de Direc
tive ale Congresului al XIII-Iea al 
P.C.R., indicațiile secretarului ge
neral al partidului privind dezvol
tarea și modernizarea sistemului de 
ocrotire a sănătății, punindu-se ac
centul pe prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirilor, pe dezvoltarea să
nătoasă și viguroasă a poporului 
nostru, au fost temeinic dezbătute 
cu prilejul Conferinței organizației 
de partid din unitățile sanitare ale 
municipiului București. în' amfitea
trul spitalului municipal, construc
ție monumentală, specifică epocii 
pe care o trăim, toți cei care au 
luat cuvintul și-au exprimat cu 
toată căldura inimii lor adeziunea 
deplină față de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales Ia Congresul al XIII-Iea in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, act care reprezintă ga
ranția ridicării continue a calității 
vieții întregului nostru popor, asi
gurării viitorului luminos al națiu
nii noastre socialiste.

Ca o reflectare a grijii deosebite 
a partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu față de 
sănătatea popu
lației, la confe
rință s-a subliniat 
că, in perioada la 
care se referă da
rea de seamă, u- 
nitățile sanitare și 
de cercetare me
dicală din Capita
lă au beneficiat 
de peste 2,4 mili
arde lei anual, fonduri destinate bu
nei funcționări a acestora, la care se 
adaugă dotarea cu unele aparate și 
instrumente, precum și dotarea stați
ilor de salvare cu 90 de autoturisme 
sanitare. Au fost puse în funcțiune 
tomograful computerizat si statia de 
transplant de măduvă de la spitalul 
clinic Fundeni, instalația de cobalta- 
terapie de la spitalul Coltea, s-a 
dat in folosință spitalul de copii 
„Berceni", a fost terminată con
strucția betatronului., sint in curs 
de executare lucrările la noul spi
tal de oncologie și multe altele.

Din darea de seamă, ca si din cu
vintul unor delegați, intre care Va
sile Pica, Gertrude Măcriș, Mircea 
Geormăneanu, Eugenia Chirilă, a re
ieșit faptul că, datorită preocupărilor 
constante ale organizațiilor de partid 
din unitățile sanitare, ale tuturor 
lucrătorilor sanitari, prin intensifi
carea eforturilor pentru asigurarea 
protecției sanitare a mediului de 
viață și de muncă — printr-o mai 
bună organizare a activității de 
asistentă a mamei, copilului și tine
retului, de supraveghere medicală a 
colectivităților — starea de sănătate 
a populației s-a îmbunătățit. A 
fost, de asemenea, relevat faptul 
că s-a urmărit mai sistematic mo
dul în care se desfășoară asistența 
medicală a muncitorilor de pe ma
rile platforme industriale ale Capi
talei, imbunătățirea continuă a cali
tății actului medical la nivelul dis
pensarelor și di'spensarelor-policlinici 
pentru urmărirea activă a stării de 
sănătate a oamenilor muncii, in vede
rea depistării bolilor cronice și profe
sionale in stadii incipiente, pentru 
creșterea disciplinei și responsabilită
ții personalului care lucrează in uni
tățile sanitare ce deservesc întreprin
deri. S-a dat ca exemplu faptul că 
unele spitale clinice — cel al sec
torului 4, Colțea, Cantacuzino. Co- 
lentina și Fundeni — au organizat 
controale medicale pentru un nu
măr de 134 000 muncitori care lu
crează pe platformele industriale

Conferința organizației 
de partid din unitățile 

sanitare ale municipiului 
București

Berceni, Dudești, Pipera etc., contri
buind la o mai bună cunoaștere a 
stării de sănătate a acestora.

Numeroși participanți la dezba
teri — intre care Violeta Io- 
nescu, Tismana Popescu, Gheor- 
ghe Filipescu — precum și darea 
de seamă au acordat o deose
bită atenție activității organelor și 
organizațiilor de partid pentru tra
ducerea in viață a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara Consiliului Sanitar*  Supe
rior din martie ac.. precum si a 
hotâririi Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
imbunătățirea indicatorilor demo
grafici. S-a pus accentul pe creș
terea accesului femeilor la asis
tența medicală, perfecționarea con
dițiilor materiale ale unităților și 
organizarea asistenței de specialitate 
la locul de muncă in întreprinde
rile și instituțiile cu număr mare de 
femei, ameliorarea calității controlu
lui medical periodic in vederea supra
vegherii evoluției sarcinilor, a unei 
mai bune asistențe la naștere, pre
cum și urmărirea stării de sănătate a 

copiilor. „A vorbi 
despre creșterea 
natalității prin 
prisma. cifrelor 
citate in darea de 
seamă inseamnă 
a ne face o seri
oasă autocritică — 
a spus in cuvin
tul său conf. dr. 
Ion Lcmnete. di
rectorul spitalului 

clinic „Filantropia" — pentru lipsu
rile care mai persistă in munca 
noastră de fiecare zi. Mă refer la 
deficiente in asistenta la naștere, la 
îngrijirea noului născut",

Referindu-se la aceeași problemă, 
dr. Maria Eșanu, director adjunct al 
direcției sanitare municipale, . a 
spus : „Unii medici de medicină ge
nerală din dispensarele teritoriale 
și de întreprinderi nu-și îndeplinesc 
sarcinile ce le revin in dispensari- 
zarea corectă a gravidelor. $i in 
asistența spitalicească a femeilor șl 
a copilului continuă sd persiste ca
rențe".

Conferința organizației de partid 
din unitățile sanitare ale municipiu
lui București și-ar fi îndeplinit și 
mai bine scopul propus dacă in ca
drul dezbaterilor analiza aspectelor 
complexe ale activității sanitare ar 
fi fost mai strins legată de munca 
concretă a organizațiilor de .partid, a 
Comuniștilor din unitățile sanitare 
ale Capitalei — așa cum intr-o 
oarecare măsură a reușit s-o facă 
darea de seamă. Cu puține excepții, 
vorbitorii s-au referit la diferite la
turi ale activității profesionale, au 
criticat unele deficiențe — ca in- 
tr-o bună consfătuire pe această 
temă — omițind \ insă să realizeze 
legătura organică^ intre această și 
modul de implicare directă a muncii 
politico-organizatorice desfășurate 
de organizațiile de partid, de comu
niști pentru soluționarea in condiții 
cit mai bune a sarcinilor de mare 
răspundere; ce le revin. în acest 
context este de relevat analiza ne
concludentă. chiar palidă, a aspecte
lor legate de manifestarea eticii 
profesionale, a lacunelor existente 
în această privință, pentru înlătu
rarea cărora activitatea organizații
lor de partid, intransigența lor au 
un cimp vast de manifestare. Ceea 
ce va trebui să aibă în vedere, in 
activitatea viitoare, comitetul de 
partid nou ales.

Neculal ROSCA

— Cîte tractoare să plece azi la 
Chizătău ?

E vorba de satul vecin. După ce 
lămurește lucrurile, Pavel Lu
chescu reia firul întrerupt :

— Așadar, „din timpurile stră
vechi" despre care vorbește mono
grafia și pină in primii ani ai socia-

în 1965 — 1 620 kg ; 1984 — peste 
5 000 kg grîu la hectar. Asta in
seamnă muncă înfrățită pe mari 
ogoare, înseamnă mecanizare, in
seamnă agrotehnică înaintată.

— Și mai inseamnă că sinteți 
mulțumiți cu ce ați realizat ?

— Da’ de unde ! Automulțumirea

Intre Congresul al XII-lea și Congresul al XIII-Iea al 
partidului, aproape 80 la sută din producția-marfă a 
industriei sibiene este reprezentată de PRODUSE NOi. 
Produse care incorporează mai multă inteligență, moi 
multă inventivitate, mai multă profesionalitate, mai pu
ține materii prime și materiale, mai puțină energie 
electrică și termică, mai puține cheltuieli - intr-un 
cuvînt, cu adevărat NOI.

De Io autobasculantele de HO tone (care deci 
transportă și basculează, fiecare, 11 vagoane) fabrica

te la întreprinderea mecanică Mirșa și pină la micro- 
releele electronice realizate la întreprinderea de relee 
din Mediaș sau la cintarele analitice de Io „Ba
lanța", cei ce muncesc in industria județului Si
biu au creat și creează o gamă de produse și de 
tipodimensiuni de o întindere pe care doar calcu
latoarele o pot cuprinde. Cum spuneam, mai mult de 
trei sferturi dintre ele sint noi. Este semnul de onoare 
cu care comuniștii din industria județului Sibiu intim- 
pină cel de-al XIII-Iea Congres al partidului.

— Nu știu dacă noul. 
ca atare, numit ca atare — 
ne spune secretarul comi
tetului de . partid de la 
„Independența", Stefan Va
siu — a apărut pe ordinea 
de zi a vreunei adunări 
generale de partid ; dar e 
clar că el a fost un punct 
pe ordinea de zi a fiecăreia 
dintre ele. Pentru că, nor
mal. tot timpul' comuniștii 
se bat cp performantele 
actuale, pentru că cerințele 
cresc, pentru că nevoia de 
autodepășire, dacă te-a 
prins o dată, devine o tră
sătură a personalității tale,

Stefan Vasiu a fost 
ucenic aici. („Aici" înseam
nă „Independența" Sibiu- 
— uzină de seamă, stea de 
mărimea intii in constela
ția ■industrială a României, 
marcă de prestigiu, emble
mă a Sibiului). Apoi a fost 
strungar aici, vreme in 
care si-a făcut liceul, apoi 
a plecat la facultate, apoi... 
Astăzi este secretarul co
mitetului de partid, unul 
din miile de activiști' tineri 
ai partidului nostru, unul 
din acei oameni la care 
vioiciunea de gind și de 
faptă, mobilitatea perma
nentă se întovărășesc cu o 
liniște, cu o chibzuință și 
ele permanente, dind un 
aliaj ce dintotdeauna poar
tă un nume limpede și 
frumos : tinerețe comunis
tă. Zice :

— Cum să vă spun, noi 
nu putem trăi fără nou ; 
siptetn o întreprindere 
unicate și noul este la 
acasă. Te cheamă, 
împinge, te îmboldește, 
te lasă să stai ; nu poți sta 
ne loc. ai stat, ai Pierdut.

De multe ori, noul se 
poate vedea, se poate pipăi, 
este o certitudine materia
lă, Așa cum se

— cu acest gind a început, 
in primăvara acestui an, 
încă o bătălie pentru in
troducerea noului in indus
tria noastră. Nu era nimic 
simplu, fiecare pas era o 
invenție.

— Prima — și. dealtfel, 
permanenta 
cap la 
planșetă 
pe toate 
detaliu.

Remarca aparține experi
mentatului inginer Ovidiu- 
Dumitru . Peligrad, șeful 
secției proiectare. Nu era, 
evident, prima bătălie pen
tru nou in Care se angaja.

bătaie de 
execuție e că la 
nu le poți vedea 
cu exactitate si in

Teodor Hășmășan. Instala
ția ne-a pus la Încercare 
toate forțele.

— Cu ce rezultate ?
— Exprimat in termenii 

cei mai exacți : instalația 
funcționează perfect.

Să mai adăugăm ceva 1 
Poate un singur lucru : 
fără îngimfare — dar și 
fără falsă modestie — cei 
re muncesc Ia „Indepen
dența" Sibiu se numesc din 
cind in cind pe ei înșiși 
„piloții de Încercare ai 
construcției de mașini".

★
— De cele mai multe ori. 

noul apare fără să-ți dai

în fruntea luptei 
pentru nou — 

COMUNIȘTII

Au un nume banal, ba 
pentru o ureche mai pre
tențioasă. chiar cam uritel: 
prese de borhot pentru fa
bricile de zahăr. în schimb 
sint utilaje complexe și cu 
un ciclu complicat de fa
bricație. .

în noaptea care a urmat 
chemării sale la direcție, 
Teodor Munteanu, șeful 
secției mecanică II. om 
tinar dar cu multă expe
riență, n-a lipit pleoapă de 
pleoapă. Dimineața era ho- 
tărit; „Mai bine rhâ las pă
gubaș decit să mă fac de 
ris... Cum o să facem 9 
prese în două luni

Dimineața se întilnește 
insă cu unul dintre șefii săi 
de echipă, Nicolae Faloba, 
care este și vicepreședinte 
al consiliului oamenilor 
muncii, cu muncitorul Ion 
Paulică. cu maistrul Gheor- 
ghe Tirlea. Comuniști, ca 
și el. Se sfătuiesc înde
lung... și începe incă una 
din lungile și grelele bătălii 
pentru nou pe care le-au 
dus comuniștii de la „Inde
pendența" Sibiu. Urmează 
două luni fantastice, șai
zeci de zile și șaizeci de 
nopți in care pentru Teo
dor Munteanu fiecare ciclu 
de 24 de ore are două 
părți : prima numărind 
20—21 de ore de prezență 
în uzină, a doua — 3—4 
ore de somn. Noapte de 
noapte este înșoțit de direc
torul uzinelor „Indepen
dența", de Ștefan Vasiu, 
secretarul comitetului de 
partid, de alte cadre. „Tre
buie !“ este cuvintul de or
dine care se aude in adu
nările de partid.

— Am rămas impresionat 
de felul în care oamenii au 
răspuns chemării de a fa
brica noile prese, de a face 
fată dificultăților — ne 

spune azi Teodor Munteanu, 
Si mă impresiona, faptul că 
tovarășii noștri de muncă 
au crezut tot timpul, nu 
s-au îndoit nici o clipă că 
o să facem noile prese. La 
termen. Și le-am făcut.

...Le-am făcut. Ei și Do
rin Fulea și Ioan Boriga și 
Ion Tichindelean și Mircea 
Drăgan și multi alții, mem
bri ai Partidului Comunist 
Român, care nu au precu
pețit, nimic pentru ca noul 
să intre încă o dată cu 
fruntea sus la „Indepen
dența" și au știut să ii 
stringă în jurul lor pe toți 
ceilalți.

La Expoziția jubiliară a 
dezvoltării economice și so
ciale a României unul din
tre exponatele admirate 
era tocmai presa pentru 
fabricile de zahăr. Puțini 
știau că printre reperele ei 
stau adevărate file de ro
man.

★
...Bătălia continuă. Și, 

așa cum nu a început ieri, 
nu se va termina miine. în 
industria județului Sibiu, 
ca, dealtfel, in industria în
tregii țări, ca, dealtfel, in 
întreaga noastră viață eco
nomică și socială, noul este 
un imperativ și este o sta
re de spirit.

Georqe-Radu 
CHIROV1CI 
Nicolae PRUJAN

dar era una dintre cele 
mai grele. A știut asta — și 
au știut-o toți — de la bun 
început Dar... altfel nu se 
poate.

Comunistul Teodor Hăș- 
măsan. șeful cazangeriei. 
își contemplă trupele in a- 
junul bătăliei și îi cântăreș
te pe luptători : loan Ha- 
nea, om care se apropie de 
pensie, unul din montorii 
care au făcut Copșa Mică, 
a revenit la tinerețe, a în
florit a doua oară, ca pomii 
in toamnele lungi și fru- 

___ moașe cum este aceasta de 
intimplă ' acum.; mai tînărul Gheor- 

ghe Hanzu freamătă. In 
lunile următoare aveau să 
se dovedească. în 
cel mai exact al 
lui, luptători pe 
noului.

începe. Fiecare 
zele obișnuite ale 
tehnologic ridică noi pro
bleme. Dar fiecare obsta
col se naște parcă pentru 
a releva încă și încă o com
petență tehnică, o voință 
de comunist. Pe lingă cei 
pomeniți mai înainte, nu
meroși alții se angajea
ză in această bătălie pen
tru nou : secretarul organi
zației de partid de la pro
iectare, Nicolae Pintea. 
Radu Palotă. inginerul care 
răspunde de partea elec
trică, și încă atîtia...

Martie, aprilie, mai, iu
nie... Montajul se apropie 
de sfirșii. Dar... începe 
montarea instalației de ac
ționare hidraulică. în fapt 
un calculator. Lucrurile nu 
merg o zi. două. trei. Nu 
li se poate da de capăt. 
Unii Ihcep sș regrete că 
s-au înhămat la această 
treabă. Dat majoritatea nu 
cedează ; demontează toată 
instalația, reproiectează și 
refac, pur și simplu, vreo 
500 de axe (toată uzina îi 
ajută) și montează din nou 
toată instalația.

— Au fost atunci niște 
adunări de partid furtunoa
se — își amintește astăzi

de 
el 
te 

nu

acum.
I se spune, simplu, ma

rina de stivuit zinc. Cind 
am auzit pentru prima 
oară numele ei, am văzut 
în fața ochilor una din a- 
cele stivuitoare atît de ase
mănătoare cu electrocarele 
care poartă bagaje în gări 
și ne-am mirat că i se dă 
atîta importantă. Pe urmă, 
am înțeles că sub o denu
mire atit de obișnuită se 
ascunde, de fapt, o micro- 
uzină de o complexitate 
deosebită.

Exista tuia, importată din 
Vest, scumpă și care se 
dovedise, în cele din. urmă, 
a avea șl destule defecte. 
Specialiștii din Cluj-Napo- 
ca au proiectat o alta și a 
început,., peregrinarea. Ni
meni nu voia s-o execute, 
dată fiind complexitatea 
mașinii. Nici chiar cei de 
la „Independența". „E prea 
riscant — a zis cineva. 
„Ne complicăm existența..." 
— a gindit altcineva. Dar, 
într-o zi, cineva a între
bat :

— Bine. bine, unii sau 
alții se codesc, dar refuză 
și „Independența" ?

Onoarea uzinei era în 
Joc. Si au început, ca și in 
alte rinduri. să construias
că. primii in lume, un 
utilaj nou, gindit, conceput 
altfel decit tot ceea ce 
exista pină atunci. „Sîntem 
comuniști. avem ambiție"

înțelesul.. 
cuvîntu- 

frontul

din fa- 
fluxului

cu 
a 
și 

de

seama, apare firesc atunci 
cind există necesități, cind 
ele generează căutări, cind 
există competență si există 
pasiune.

Este opinia Inginerului 
Ștefan Șoiman, șeful sec
ției mecanică III de la 
„Independența". îl comple
tează inginerul Pavel 
Ursea, șeful atelierului VI 
proiectare :

— îți dai seama după 
cîteva zile că ai găsit ceva 
nou, că a apărut o premie
ră pe plan tehnic. Atunci, 
da. simți satisfacția că ai 
descoperit ceva, ai inventat 
ceva.

Ei bine. „întimplarea" 
inginerul Mihal Fekete 
fost exact pe dos. Ca 
planeta Neptun. soluția
care avea nevoie uzina a 
fost descoperită mai 
sub vîrful creionului, 
vedeți cum :

Era nevoie, urgent, 
rezistori, care, inițial, 
importau. Ulterior, 1 
confecționat din teavă — 
dar țeava era și ea de im
port și la un moment dat... 
La un moment dat. Mihai 
Fekete propune ca rezisto- 
rii să se confecționeze din 
platbanda aflată în ma
gaziile uzinei. „Bine, veți 
zice, ca și noi. și re-i cu 
asta ?“. Păi. nimic. Decit 
că : I. Nicăieri în lume nu 
s-au mai executat rezistori 
din platbandă ; 2. Teoria 
nu îngăduie acest lucru, 
încolo, toate bune...

Proiectantul — după pro
pria-! mărturisire ulterioa
ră — rămîne surprins. Unii 
își manifestă neîncrede
rea. Dar organizația de 
partid sprijină căutările. Se 
creează un stand de probe; 
se fac sute de încercări, re- 
zistorul funcționează, zi și 
noapte, două luni. împotri
va practicii mondiale. îm
potriva teoriei. Astăzi exis
tă sute de rezistori fa
bricați după noua tehnolo
giei Teoria a fost și ea co
rectată...

intii
Să

de 
. se 
s-au

tin — 3 715 lei, Munteanu Constan
tin — 2120 lei, Munteanu Ion — 
2 930 Iei, Șaroni Gașpar — 4 629 lei...

Aflăm că primul Munteanu Con
stantin de pe listă e tatăl, șeful 
unei echipe zootehnice, iar ceilalți 
doi sint feciorii săi, și fac parte din 
aceeași echipă.

\dIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII I
• reportaje • însemnări •

Chipul înfloritor 
al satului românesc de azi 
De Ia filele unor monografii de altădată, la realitățile 

prezentului - într-o comună bănățeană (I)

lismului, aici la noi, ca dealtfel in 
toată țara, nu s-a făcut mai nimic 
pentru modernizarea agriculturii. 
Iată și o situație : prin locurile a- 
cestea ale noastre, în 1938 revenea 
un tractor la 1 600 hectare, în 1965 — 
un tractor la 137 hectare, iar in pre
zent — un tractor la 72 hectare. 
Asta reprezintă o creștere extraordi
nară a gradului de mecanizare. Pă- 
mîntul e tot mai bine lucrat, recol
tele sint tot mai bogate. Situației 
arătate mai înainte i-o alătur, in 
mod firesc, pe următoarea privind 
producțiile : în anii 1930—1940 se 
făceau sub 800 kg grîu la hectar ;

e semn de nepricepere, de nepu
tință. Pămintul poate produce și 
mai mult. în proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-Iea al Par
tidului Comunist Român se prevede 
ca in următorii 15 ani producția 
agricolă să crească de două ori. Este 
o sarcină importantă care ne anga
jează pe toți. De fapt acesta este și 
țelul revoluției agrare în plină des
fășurare în țara noastră.

Ca pe o filă nouă de monografie, 
ne aruncăm privirile pe statul de 
plată lunar din sectorul zootehnic 
al cooperativei. Citim : Brici Gheor- 
ghe — 3 594 lei. Munteanu Constan-

— Să știți că tată și fii sîntem 
numai acasă. Aici, în zootehnie, e 
disciplină strînsă și-i muncă, nu 
glumă, muncă de la 5 dimineața 
pină la 9—10 seara. Acordul global 
inseamnă retribuție după cit reali
zăm.

Constantin Munteanu — tatăl, ce! 
care ne vorbește despre acordul 
global, a fost înainte vreme văcarul 
satului. Și încă ceva : era unul din
tre cei mai nevoiași oameni din Be
iinț, nu avea de niciunele, era — 
cum se spune — „sărac lipit pă- 
mîntului".

— Cind eram văcar doar păzeam 
vitele. Acum e cu totul altceva : ca

zootehnist trebuie să le și îngrijesc. 
Asta-i treabă mult mai grea și, 
ca s-o pot face bine, a trebuit să în
văț întruna. Și nu numai eu. I-am 
pus și pe feciori să învețe zooteh
nie : ei sint băieți tineri și asta-i 
meserie de viitor.

Cel care ’ era cindva unul dintre 
cei mai săraci oameni din sat ne 
spune că acum are in curte două 
case — „una e pentru feciori, care 
din .ei o fi mai vrednic la însurat" — 
și că in case are de toate, de la mor 
bilă la mașina de spălat. „Munca 
in cooperativa agricolă, rezultatele 
ei sint izvoarele bunăstării noastre".

La plecare, după ce ne stringem 
miinile, ne mai oprește o clipă :

— Nu știți, se respectă întocmai 
lista de la automobile ? Eu sint 
scris pentru luna lui octombrie și 
mi-ar pare tare bine dacă nu s-ar 
mai prelungi.

E curat și bine amenajat dispen
sarul comunal. Omul cu părul că
runt iși lasă stetoscopul peste hala
tul alb :

— Venind aici, la Beiinț, in primii 
ani ai puterii populare, am fost pri
mul medic din istoria satului...

Aducindu-se vorba despre trecut, 
răsfoim împreună cu medicul 
Gheorghe Ardeleanu monografia din 
1938. Primul medic al satului iși 
continuă gîndurile :

— Atunci cind am venit eu aici 
situația nu se deosebea prea mult 
de cea descrisă in monografie. Iată 
tabloul trecutului : „Peste 11 la sută 
din săteni sint bolnavi de tubercu
loză, 62 la sută din copiii intre 7 și 
15 ani se află sub greutatea normală 
datorită subnutriției și lipsei de 
asistență sanitară, mortalitatea ge
nerală de 28,7 la mie este cu mult 
peste media pe județ și pe țară". 
Sînt enumerate și citeva dintre 
cauzele acestor stări de lucruri : 
„Venitul total al familiilor este

foarte scăzut, locuințele sint insa
lubre, cu geamuri mici, padi- 
mentate cu pământ și supraaglome
rate f in 91 de cazuri locuiesc patru 
oameni intr-o singură cameră, in 83 
de cazuri — 5 oameni, in 66 de cazuri 
— 6 oameni, in 18 cazuri — 8 oa
meni intr-o singură cameră". Se 
mai adaugă: „lipsa de îngrijire me
dicală și lipsa totală de medica
mente"... Abia prin 1939 s-au indu
rat autoritățile să numească prima 
„moașă oficială" la Beiinț.

Medicul Gheorghe Ardeleanu se 
oprește din citit. Bate de vreo citeva 
ori cu degetele miinii in masă :

— Ce să vă spun ? Acum sintem 
ajei, la Beiinț, 7 cadre sanitare su
perioare și medii. S-a schimbat cu 
totul traiul oamenilor, s-a modificat 
atitudinea lor față de medic, care 
le-a devenit apropiat, familiar, față 
de asistența medicală — care ie 
este la indemină. Media de viață, 
odinioară atit de scăzută, a crescut 
la peste 71 de ani. Oamenii se pre
zintă la dispensar de la primele 
semne de boală : așa se face că 
n-am văzut de zece ani o pneumo
nie. Cit privește pe copii sint zdra
veni, frumos dezvoltați și-i aduc 
părinții la mine chiar și pentru o 
simplă zgîrietură. Sănătatea și feri
cirea lor sint lucrurile la care țin 
cel mai mult pe lume.

Toamnă de aur in Cimpia Lugoju
lui. Oamenii string recolta acestui 
an și o pregătesc, cu hărnicie, pe 
cea viitoare. Toamnă bogată in 
roade, toamnă bogată in fapte și 
ginduri frumoase în preajma celui 
de-al XIII-Iea Congres al partidu
lui. Vom continua popasurile noastre 
bănățene în miezul acestei toamne 
de aur.

Gh. ATANAS1U 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"
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înfăptuirea exemplara a tuturor sarcinilor economice
Cea mai importantă sarcină a acestor zile pentru toți
oamenii muncii din agricultură, pentru toți locuitorii satelor

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna SCÎntCÎÎ

URGENTAREA RECOLTĂRII $1 DEPOZITARII 
CULTURILOR DE TOAMNA

© Pretutindeni trebuie sâ se acționeze energic pentru ca toate produsele din cimp, gră
dini, livezi și podgorii sâ fie culese neintirziat, transportate mai repede și puse grabnic 
la adăpost, spre a se evita orice pierderi de recoltă

® Esențial este acum ca printr-o temeinică organizare a muncii, prin participarea la cules 
a tuturor locuitorilor satelor și utilizarea din plin a mijloacelor mecanice sâ se asigure 
pretutindeni accelerarea la maximum a strîngerii recoltei

• Livrarea integrală la fondul de stat a cantităților de produse prevăzute — o sarcină care 
trebuie îndeplinită exemplar de toate unitățile agricole

Preocuparea pentru intensificarea 
culesului trebuie să fie insolită pre
tutindeni de o grijă si o răspundere 
sporite privind depozitarea in con
diții cit mai bune a tuturor produ
selor. De aceasta depinde în mod 
hotăritpr evitarea oricăror pierderi 
de recoltă. în acest scop, esențială 
este organizarea temeinică a trans
portului întregii producții la locu
rile de depozitare sau de prelucra
re, în același ritm cu recoltarea. 
Trebuie evitate cu desăvîrșire 
situațiile, din păcate existente 
în unele iudete. cind o parte 
din produsele recoltate sint lă
sate peste noapte in cîmp. sub 
ceru! liber. Timpul este acum 
instabil, iar ploile și temperaturile 
scăzute pot provoca deprecierea 
producției nedenozitate în mod. co
respunzător. Tocmai de aceea, cen
tru a se mări indicele de utilizare 
a mijloacelor de transport este ne
cesar ca, atit în cimp, cit și la locu
rile de depozitare, unitățile agri
cole să asigure un număr sporit de 
lucrători, astfel incit încărcarea și 
descărcarea acestor mijloace să se 
facă intr-un timp cit mai scurt. 
Desigur, preocupîndu-se de trans
portul și depozitarea operativă a 
producției, conducerile unităților 
agricole au datoria de a asigura cu 
prioritate livrarea tuturor cantită
ților de produse prevăzute la fon
dul de stat, aceasta constituind o 
sarcină de mare răspundere de a 
cărei indeplinire exemplară depin
de in mod direct buna aprovizio
nare a populației, a industriei pre
lucrătoare și satisfacerea"*celorlal 
te necesități ale economiei.

în această perioadă, pentru or
ganele și organizațiile de partid de 
la sate, consiliile populare comu
nale, consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole sar
cina cea mai importantă o consti
tuie mobilizarea puternică a coope
ratorilor. mecanizatorilor și a spe
cialiștilor. a tuturor locuitorilor sa
telor pentru accelerarea recoltării 
și inmagazinării intr-un timp cit 
mai scurt și fără pierderi a tuturor 
roadelor toamnei.

Aurel PAPADIUC

Culesul porumbului 
trebuie mult intensificat!

toroșAPr

SUCEAVA

VASLUI
BACĂU

ALBA

SIBIU

BUZĂU

VILCEA 'fâ) IALOMIȚA

fcONSTANȚA'

D0L3 TBLtOP.HAH

MUREȘ JHARGHITA

(lO

-XĂLĂAASI

ARAD

.(K)\
[hunedoara

fsATUMABEf HAMHWEiyffir*

x f._____ / 'Ey
■y\BlSTHIȚA ■

~ T 22 / \ HÂSAUO

Stadiul recoltării porumbului. Cifreie înscrise pe harta reprezintă, în pro*  
cente, pe județe, suprafețele de pe care o fost strins porumbul pina în 
seara zilei de 16 octombrie. In județele marcate cu zero, recoltarea nu 

a început. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii)

In județele Brăila,

s-a încheiat

Călărași, lași și Vilcea 

semănatul griului
Lucrătorii ogoarelor din județele 

Brăila. Călărași. Iași și Vilcea au 
terminat semănatul griului pe în
treaga suprafață planificată. în te
legramele adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de corni*  
tetele județene de partid respective 
se arată că cei ce muncesc în agri
cultura acestor iudete acționează cu 
toate forțele pentru încheierea re
coltării legumelor, porumbului, a 

celorlalte culturi de toamnă, elibe
rarea terenului si executarea arătu
rilor la termenul prevăzut, pentru 
stringerea si depozitarea furajelor, 
pentru îndeplinirea sarcinilor la 
fondul de stat. Ei se angajează să 
muncească cu dăruire si abnegație, 
cu intreaga pricepere Pentru a 
efectua la timp si in condiții de 
calitate toate lucrările agricole, 
întimpinind astfel cu noi si impor
tante realizări Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Doi ani la rind, întreprinderii de 
sere „30 Decembrie*,  județul Giur
giu, i s-a conferit „Ordinul Muncii*  
clasa I pentru ocuparea primului 
loc in întrecerea socialistă desfășu
rată intre unitățile agricole de stat. 
De asemenea, cine a urmărit lista 
unităților fruntașe pe opt luni din 
anul 1984 a putut constata că 
această întreprindere s-a situat din 
nou pe primul loc intre unitățile 
agricole de stat cu profil mixt. Re
cent, a avut^ loc conferința organiza
ției de partid pe întreprindere, care 
a prilejuit punerea in evidență atit 
a realizărilor bune obținute de acest 
harnic colectiv, cit și a ceea ce tre
buie ; Întreprins în continuare pentru 
sporirea producției agricole și a efi
cienței economice. Din darea de 
seamă prezentată delegaților la con
ferință a reieșit că în perioada 1 

ianuarie — 30 sep
tembrie au fost în
depliniți și chiar 
depășiți toți indi
catorii de plan.

Ce noutăți se 
desprind din ex
periența a- 
ceștei întreprin
deri*  cum, pe ce 
căi s-a acționat 
pentru obținerea 
acestor rezultate ? 
După ce am ur
mărit in cimp, in 
grădinile de le
gume, in sectorul 
zootehnic și cel 
de industrializare 
a produselor des
fășurarea activi
tății cotidiene, am 
vizionat un film care înfățișează su
gestiv lucrările desfășurate in ca
drul întreprinderii in cursul unui 
an întreg. Ne-au reținut în mod deo
sebit atenția spiritul de organizare, 
disciplina fermă instaurată in toate 
sectoarele, la care se adaugă com
petența specialiștilor, hărnicia între
gului colectiv.

Ne vom referi, in rîndurile de 
față, la un aspect concret privind 
organizarea științifică a producției. 
Anume, la înființarea microferme- 
lor zootehnice. înainte de a intra in 
subiect, se cuvine făcută precizarea 
că întreprinderea de sere „30 De
cembrie*  este o unitate mare, in ca
drul căreia s-a realizat o îmbinare 
armonioasă a producției vegetale cu 
zootehnia. Totodată, specializarea 
unității a fost astfel concepută incit 
majoritatea produselor realizate să 
fie prelucrate in instalațiile proprii 
de industrializare. Dar, chiar și in
tr-o unitate cu un asemenea grad 
înalt de specializare a producției 
s-au găsit modalități pentru creș
terea animalelor in sistem gospodă
resc. Este vorba, după cum spu
neam, de crearea de microferme zoo
tehnice în cadrul fermelor vegetale.

în legătură cu această activitate, 
directorul întreprinderii, tovarășul 
Alexandru Enciu. Erou al Muncii 
Socialiste, ne-a spus : „Pentru fo
losirea mai bună a pămîntului, pre
cum și a forței de muncă, pe lingă 
fermele cu profil vegetal noi am or
ganizat microferme pentru creș
terea vacilor, porcilor, păsărilor și a 
animalelor pentru blană. In fermele 
specializate, cum sint cele pomicole 

și legumicole, rezultă multe produse 
secundare, care pot fi valorificate 
cel mai bine in furajarea animale
lor. Apoi, experiența a demonstrat 
că într-o fermă vegetală specializată 
rezultatele sint mult mai bune 
atunci cind se cresc și animale. De 
ce să n-o spunerp : pentru țăranii 
noștri, creșterea animalelor a con
stituit întotdeauna o îndeletnicire de 
bază. Ne-am pus Întrebarea : dacă 
vechea gospodărie țărănească avea 
vaci, un car tras de boi sau de cai, 
oare inginerul, șef de fermă, nu ar 
putea crește și el citeva animale ? 
Am început cu creșterea porcilor, 
apoi a vacilor, iar ulterior ne-am 
îndreptat atenția și asupra anima
lelor pentru blană și a păsărilor. 
Din experiența de pînă acum a, reie
șit că microferma completează acti
vitatea fermei vegetale, ceea ce face

Organizarea de microferme zootehnice - o sursă 
sigură de producții și venituri suplimentare 

învățăminte de larg interes desprinse din activitatea 
întreprinderii de sere „30 Decembrie4*,  județul Giurgiu

ca rezultatele in ce privește produc
ția și eficiența economică să fie foar
te bune. Este nevoie insă de preocu
pare, de pasiune și de stabilitatea 
cadrelor de specialiști Ia conducerea 
fermelor. Spre a vă convinge, anali
zați activitatea fermei Mogoșești, 
condusă de inginerul Ion Sutic. După 
ce veți vedea rezultatele, o să- vă 
dați seama ce ar însemna crearea 
de microferme zoptehnice in cadrul 
celor 5 000 de ferme vegetale exis
tente in unitățile agricole din țara 
noastră1*.

Ne-am deplasat la Mogoșești, 
unde, la 20 de kilometri de sediul 
unității, se află o fermă pomicolă 
ce are o suprafață de 310 hectare 
plantată cu aproape toate speciile 
de pomi fructiferi. în centrul fer
mei au fost amenajate construcțiile 
zootehnice care adăpostesc. vacile, 
porcii si nutriile. Aici discutăm cu 
Ion Sutic, șeful fermei, despre avan
tajele microfermei zootehnice. Răs
punsurile le-am consemnat pe scurt.

— Cum au fost asigurate adăpos
turile pentru' animale?

— Citeva șopnoane destinate păs
trării ambalajelor au fost transfor
mate în grajduri. Lucrînd cu munci
torii noștri și folosind unele mate
riale locale, costul lor a fost redus 
— un loc pentru o vacă ne-a costat 
4 000 lei. iar pentru un porc — 32 lei.

— De unde ați procurat animalele?
— Le-a asigurat întreprinderea din 

efectivele proprii pe care noi le în
mulțim. astfel că acum, in afara -ce
lor 20 de vaci cu care am început 
activitatea in microferma zootehnică. 

avem în plus 5 juninci si 20 vițele. 
La fel și la porci. Am ajuns la un 
rulaj anual de 1 000 de capete. Cît 
privește nutriile. la început am pro
curat 180 bucăți de la I.A.S. Gherla 
Si de la cooperativa agricolă Braga- 
diru. iar acum avem 1 000 de ca
potă.

— Cum se asigură baza furajeră?
— Ferma, noastră este specializată 

in cultivarea pomilor fructiferi. Dar 
noi cultivăm intercalat, printre rîn
durile de pomi, diferite legume — 
tomate, ceapă, spanac, dovleci, pre
cum și plante furajere, îndeosebi 
sfeclă. Bunăoară, noi livrăm anual 
1 000 tone de legume, dar cele care 
cad lâ sortare sint date in furajarea 
animalelor. Totodată, in livada ti- 
nără, intre pomi, pe rinduri. culti
văm porumb — cite 2—3 fire la un 
cuib — și obținem știuleti mari de 

cite 350 grame fiecare. Ca atare, 
pentru acest an ne-am asigurat 340 
tone fin. 150 tone sfeclă furajeră. 130 
tone furaje insilozate. 50 tone po
rumb. precum si 50 tone de paie, pe 
care le-am cumpărat. în timpul ve
rii. vacile pășunează într-o livadă 
veche cu sol inierbat, pe care-1 
fertilizăm pentru a creste producția 
de iarbă.

— Cine îngrijește animalele si din 
ce fonduri sint plătiți oamenii?

— Muncitorii fermei sint cei care 
fac și această activitate. Ferma are 
26 de lucrători permanenți. iar in 
perioadele de vîrf ale muncilor a- 
gricole numărul zilierilor ajunge la 
600. După înființarea microfermei. 
eu personal am lucrat direct la în
grijirea animalelor, incit unii ajun
seseră să spună că neglijez pomicul
tura. Nu s-a intîmplat așa. M-am o- 
cupat in continuare si de pomicul- 

, tură.. însă muncitorii. fermei văzînd 
pasiunea mea pentru animale mi 
s-au alăturat. Acum sint și pomicul- 
tori si zootehniști. Bineînțeles, re
tribuirea lor se face din fondurile 
alocate pentru activitatea de ansam
blu a fermei.

— Ce rezultate pe planul produc
ției și al eficientei economice ș-au 
obținut în microfermă?

— Producția medie de lapte pe 
nouă luni este de 4 280 litri pe o 
vacă și va ajunge la 5 500 litri pînă 
la sfirșitul anului. In ce privește re
zultatele sub aspectul economic, in 
8 luni din 1984 am obținut, de lă fie

care vacă un ciștig net de 2 800 lei 
și vom ajunge la 3 600 lei pe între
gul an. La porci, venitul anual va 
fi de 300 lei. Desigur, față de va
loarea producției principale — fruc
tele — care este de 8,5 milioane lei, 
ceea ce se realizează de la micro
ferma zootehnică este încă puțin. 
Esențial este insă faptul că prin va
lorificarea unor resurse vegetale, 
care altădată nu erau folosite în ca
drul microfermei. se realizează can
tități apreciabile de carne, lapte si 
blănuri de animale.

— Ce preconizați să întreprindeți 
în viitor pentru dezvoltarea micro
fermei zootehnice?

— Anul 1984 a fost, ca să zic așa, 
un an de acomodare a noastră in ce 
privește creșterea animalelor. în 
1985 vor fi completate efectivele, 
astfel incit microferma să aiungă ia 

25 de vaci, care 
este efectivul op
tim. De aseme
nea. ne vom per
fecționa activita
tea, astfel incit 
să obținem rezul
tate de producție 
și economice su
perioare. Totoda
tă, va crește și 
producția de fruc
te și legume, în- 
trucit avem acum 
la îndemină și 
cantități aprecia
bile de îngrășă
minte naturale 
necesare fertili
zării terenurilor. 

De la directorul 
întreprinderii am 

aflat că a mai fost organizată o ase
menea microfermă zootehnică la 
ferma vegetală de la Vidra și că in 
anul 1985 această acțiune va fi ex
tinsă si pe lingă alte ferme ale u- 
nității. De asemenea, in întreprin
dere se va dezvolta sericicultura, va 
fi înființată o tăbăcărie pentru pre
lucrarea pieilor de nutrii si de alte 
animale crescute în. unitate. Se a- 
preciază că veniturile realizate de 
ia microferme vor ajunge la 3 mi
lioane lei. Dincolo de aceste veni
turi bănești insă, avantajul de ne
contestat al organizării de microfer
me zootehnice rezidă in obținerea in 
mod suplimentar a unor mari can
tități de carne, lapte și alte produse 
animaliere cu costuri reduse.

Rezultă deci că, chiar intr-o mare 
unitate ^agricolă cu ferme speciali
zate. o unitate care realizează anual 
producții de sute de milioane de lei. 
au. fost, găsite ..modalități:?, eficiente 
pentru utilizarea mai bună. a . nă- 
mintului. a resurselor vegetale ne
folosite si. bineînțeles, a foitei de 
muncă, în scopul creșterii'efective
lor de animale si a producției zoo
tehnice. Este o experiență care a 
început să fie Îmbrățișată si de alte 
unități agricole din județul Giurgiu, 
dar care, după părerea noastră, me
rită să fie extinsă in unitățile agri
cole din toată tara.

Ioan HERTEG 
Petre CR1STEA 
corespondentul „Scinteii"

ACȚIUNI TEHNICE Șl ORGANIZATORICE FERME 
PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI

SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ PECICA 

0 cale importantă: promovarea 
tehnologiilor moderne de extracție

Pentru tinărul colectiv de oameni 
ai muncii de la Schela de producție 
petrolieră Pecica, prima parte a anu
lui nu a fost tocmai favorabilă, in 
această perioadă acumulindu-se ati- 
tea probleme ce păreau de ne
depășit.. incit unii socoteau că în
deplinirea planului la extracția de 
țiței nu va fi posibilă. „Scepticii" 
aveau și argumente : nivelul produc
ției zilnice a fost in primul tri
mestru cu 30 tone sub plan. Iarna 
grea Împiedica formațiile de lucru 
să deruleze programul de reparații 
și probe de producție la sondele noi.

Dar nu „scepticii" au avut ciștig 
de cauză in formarea opiniei colec
tivului. Analizindu-se punct cu 
punct cauzele nerealizării planului, 
specialiștii, oamenii muncii din 
schelă, in frunte cu comuniștii, au 
stabilit un complex program de 
acțiuni tehnice și organizatorice, 
care trebuia să ducă, in final, nu 
numai la realizarea planului zilnic la 
extracția de țiței, ci și la recupe
rarea restanțelor. Un obiectiv ambi
țios, așa cum sint și oamenii locului, 
un obiectiv in deplin consens cu ce
rințele prioritare ale economiei tării.- 
Dintre măsurile tehnice stabilite se 
remarcă : introducerea stimulărilor 
și tratamentelor acide la majoritatea 
sondelor, mărirea ritmului de lucru 
al formațiilor de probe-producție la 
sondele noi, situate in zonele de 
maximă productivitate din schelă, 
darea în funcțiune înainte de ter
men a unor obiective de investiții.

Dar nu numai la sonde s-a lu
crat. Oamenii schelei au văzut că 
organigrama unității, stabilită in 
urmă cu un an si jumătate, la în
ființare. nu mai corespundea cerin
țelor. Activitatea impunea să se în
tărească forțele la intervenții, la 
probele de producție. Operativ, s-a 
trecut la redistribuirea forțelor în 
cadrul brigăzilor, sporind numărul 
formațiilor de probe-productie. re
parații capitale și intervenții. Noile 
formații, dotate corespunzător, au 
fost orientate cu prioritate la pre
gătirea rapidă a sondelor noi termi
nate din foraj și la activarea son
delor vechi, a căror producție scă
zuse sub potențialul stratului pro
ductiv. Această măsură s-a dovedit 
extrem de utilă pentru redresarea

producției. Prin punerea in exploa
tare a 32 de sonde noi. potențialul 
de producție al schelei a sporit sim
țitor în ultimele luni.

Care a fost, pe ansamblul unității, 
efectul întregului program de mă
suri adoptat pentru redresarea pro
ducției ? Inginerul Gheorghe Budi- 
șan, directorul Schelei de producție 
petrolieră de la Pecica. ne preciza 
că s-a reușit recuperarea tuturor 
restantelor de producție înregistrate 
pe primul trimestru. Mai mult, după 
9 luni, schela înregistra un plus de 
producție de 3 436 tone la produsul 
de bază — țiței. De asemenea, s-au 
obținut in plus față de planul la zi 
1 372 000 Nmc gaze utilizabile.

Una din „cheile" sporirii produc
ției o constituie si preocuparea per
manentă pentru ridicarea calificării 
profesionale a petroliștilor. In acest 
an au fost organizate mai multe 
cursuri de perfecționare pentru son-

dorii-șefi, pentru operatorii de ex
tracție. fochiști. macaragii. Această 
preocupare ni se pare firească dacă 
avem in vedere că schela Pecica se 
află departe de zonele cu tradiție in 
extracția petrolului și majoritatea 
oamenilor din unitate au deprins de 
putină vreme meseria de petrolist. 
Să mai consemnăm faptul că cei 
mai dotați și. mai harnici dintre ti
nerii sondori sint selecționați pen
tru a urma cursurile scolii de 
maiștri.

Sondorii de la Pecica nu se mul
țumesc insă cu realizările de pînă 
acum, chiar dacă ele ii situează 
printre fruntașii ramurii. Preocupă
rile lor vizează creșterea si mai sub
stanțială a producției de țiței. Și de 
această dată un program judicios 
întocmit, cu măsuri care vizează 
atit activitatea imediată, cit si. cea 
de perspectivă, asigură un cadru te
meinic pentru sporirea producției de 
țiței. Urmind exemplul de hărnicie al 
brigăzilor I și a IIT-a. conduse de 
inginerii Dan Gabriel Boric si Toma 
Dragomir. Vasile Iordache, Ion Cor- 
beanu. petroliștii arădeni sint. hotă
rî ți să răspundă cerințelor econo
miei naționale cu noi si importante 
fapte de muncă pe care le dedică 
marelui forum al comuniștilor — 
Congresul al XIII-lea al. partidului.

SCHELA DE FORAJ ORADEA

Există posibilități pentru 
recuperarea integrală a restanțelor

avut în vedere, ci și conștiinciozita
tea lor în muncă, măsuța in care ii 
deprindem cu lucrul bine făcut, cu 
responsabilitatea înfăptuirii angaja
mentelor asumate și "a Îndeplinirii 
prevederilor de plan**.

Ținind seama de faptul că nivelul 
scăzut al vitezei de foraj este deter
minat de înregistrarea unui mare 
număr de ore neproductive, puse 
la rindul lor pe seama acciden
telor tehnice, opririlor și reparațiilor, 
petroliștii schelei au acționat pentru 
eliminarea acestor neajunsuri. Și nu 
întîmplător. Un calcul arată că nu
mai dacă s-ar fi eliminat opririle 
datorate mai ales aprovizionării ne
ritmice și insuficiente cu motorină 
și burlane s-ar fi putut fora mai 
mult cu circa 8 000 metri.

Pornind de la aceste neimpliniri, 
au fost inițiate analize detaliate, la 
nivelul fiecăreia dintre cele patru 
brigăzi. Iată citeva dintre măsurile 
stabilite și aflate deja în curs de 
realizare. înfățișate de ing. Mirela 
Chivu, șefa . compartimentului de 
foraj : „Urmărim reducerea duratei 
de demontaj-transport-montaj și spo
rirea eficienței economice Ia această 
activitate, îndeosebi la instalațiile 
F-100 și F-125, căutînd să eliminăm 
o serie de neajunsuri incepind de la 
pregătirea drumurilor, platformelor, 
liniilor de forță, conductelor de apă, 
pină la montajul propriu-zis al in
stalațiilor. In vederea optimizării re

gimurilor de foraj am asigurat tron
soane de prăjini grele pentru reali
zarea unei apăsări minime pe sapă 
de 1,5 tone pe țol. Dar, in principal, 
stăruim pentru reducerea timpului 
neproductiv cu cel puțin 10 la sută 
față de primul semestru, manifestind 
o exigență sporită în execuția lucră
rilor de revizii la sonde in timpul 
montajului".

Cum menționam, pentru recupera
rea restanțelor decisivă rămine mo
bilizarea puternică a petroliștilor 
schelei, care au demonstrat că au ca
pacitatea profesională și tehnică de 
a depăși greutățile. Tot atit de ade
vărat este însă faptul că eforturile 
lor trebuie susținute și . de o serie de 
furnizori de utilaje și piese de 
schimb, de materiale (tije de antre
nare, prăjini de foraj) a căror cali
tate nu este Întotdeauna la nivelul 
pretins de lucrări. Se resimte acut 
lipsa unor sortimente de burlane, 
sape cu role, a furtunurilor de foraj, 
a compresoarelor și motoarelor, a ci
mentului. motorinei. Lista e suficient 
de mare, dar nu o detaliem, convinși 
fiind că și furnizorii iși cunosc res
tanțele.

Bizuindu-se ne rezultatele din 
ultimele luni, cind a avut loc o sen
sibilă redresare in activitatea de fo
raj. întregul colectiv al schelei este 
hotărit să-si amplifice eforturile 
pentru punerea in circuitul econo
mic a noi zăcăminte de țiței.

Este necesara îmbunătățirea aprovizionării

Trustul de extracție Pitești. Brigada de producție petrolieră Merișani

LA ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI GREI 
DIN PLOIEȘTI 

Competitivitate sporită prin înnoirea 
și diversificarea producției

Colectivul schelei de foraj Oradea 
a acumulat in prima parte a anului 
serioase rămineri in urmă atit Ia 
forajul de exploatare și injecție, cit 
și la cel de cercetare, restanțe pri
cinuite îndeosebi de timpul nepro
ductiv înregistrat. Situația necores- 
punzătoare a îndeplinirii planului a 
constituit, cum era și firesc, subiec
tul unor numeroase și temeinice 
analize, in urma cărora s-a conturat 
un plan de acțiuni ce vizează solu
ționarea problemelor de fond, de 
care depinde nemijlocit realizarea 
sarcinilor de foraj. De la sine în
țeles, existența unor asemenea pro
grame de măsuri nu constituie decit 
un prim pas pe calea redresării pro
ducției și înscrierii in graficul plani
ficat de lucrări. Esențiale s-au dove
dit eforturile stăruitoare ale petro
liștilor schelei, punerea mai bine in 
valoare a forței tehnice și a capaci
tății profesionale a colectivului pen-

tru traducerea in viață a propriilor 
hotăriri. Rezultatele obținute in 
direcția săpării de noi sonde — acti
vitate de care depinde direct crește
rea prod.ucției de țiței — confirmă 
revirimentul scontat : in acest an, 
s-au finalizat 32 din cele 34 sonde 
începute. Dar atit la forajul de ex
ploatare, cit și la cel de cercetare, 
restanțele nu au fost integral recu
perate.

Concret, cum se acționează pentru 
recuperarea răminerilor in urmă ? 
Pe primul plan al preocupărilor s-a 
situat asigurarea forței . de muncă. 
Astfel, au fost înființate noi formații 
pentru foraj, s-au organizat cursuri 
pentru ridicarea calificării profesio
nale a sondorilor. „Am pus și punem 
in continuare accent pe întărirea 
ordinii și disciplinei, ne spune Gheor
ghe Trifan, secretarul comitetului de 
partid, pentru că, să fim sinceri, nu 
numai numărul oamenilor trebuie

cu materiale și
în legătură cu măsurile pe care 

le întreprinde Ministerul Petrolului 
in vederea îmbunătățirii aprovizio
nării cu piese, materiale și echi
pamente destinate forajului, to
varășul Eugen Dumitriu, directorul 
direcției de aprovizionare și coo
perare din cadrul acestui minister, 
a precizat :

— Conducerea ministerului are 
permanent in atenție asigurarea 
corespunzătoare cu materiale a 
schelei de foraj Oradea-, care iși 
desfășoară activitatea pe o rază 
mare, într-o zonă mai depărtată 
de bazele de aprovizionare ale 
ministerului. Cu toate acestea, 
burlanele de forat nu s-au putut 
asigura la nivelul necesarului 
deoarece întreprinderea de țevi din 
Roman are mari restanțe in ono
rarea contractelor. De asemenea,

echipamente
probleme deosebite creează in ac
tivitatea de foraj calitatea necores
punzătoare a unor furtunuri livrate 
de Cpmbinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești. Pentru asigura
rea bazei tehnice a activității de 
forai a schelei Oradea s-a stabilit 
ca, printr-o redistribuire a materia
lelor din bazele ministerului, să 
suplimentăm cantitățile de sape cu 
role, compresoare și furtunuri de 
foraj. De asemenea, s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea rit
micității livrărilor de ciment și, in 
măsura posibilităților, de moto
rină. în încheiere, vreau să arăt 
că esențială pentru îmbunătățirea 
activității de foraj pe ansamblul 
unităților Ministerului Petrolului 
este livrarea de către furnizorii 
noștri a materialelor necesare.

Anchetă
Tristan

realizată de Dan CONSTANTIN, 
M1HUȚA, Ioan LAZA

Pentru â răspunde 
cerințelor economiei 
haționale, precum și 
exigențelor sporite de 
pe piața externă, la 
întreprinderea de rul
menți grei din Ploiești 
se desfășoară o acti
vitate intensă pentru 
îpnoirea, moderni
zarea și diversificarea 
producției. Astfel, în 
intimpinarea marelui 
forum al comuniști
lor, Congresul al 
XIII-lea al partidu
lui, colectivul de aici 
a asimilat citeva zeci 
de noi tipuri de rul
menți grei speciali, 
du caracteristici teh- 
nico-funcționale la ni
velul celor mai reu
șite produse similare 
ăle unor firme străine 
țu tradiție in acest 
domeniu. După cum 
pe-a informat ingine- 
țul-șef Petre Moise, 
Ca urmare a colabo
rării specialiștilor din 
întreprindere cu cei 
ăe la Institutul de 
proiectare rulmenți și 
prgane de asamblare 
Brașov, s-a asimilat 
în fabricație un nou 
tip de rulmenți osci- 
lanți, deosebit de di
ficili în execuție

datorită diametrelor 
mari, de Pînă la 
1 360 mm, și greutății 
lor, de peste 2100 kg. 
Peste citeva zile, pri
mul Iot de asemenea 
rulmenți va fi livrat 
Combinatului siderur
gic de la Galați. Tot 
de curind se produc 
rulmenți secționați și 
N.U.B.S. (două tipuri), 
necesari laminoarelor 
cu care va fi dotată 
întreprinderea „Repu
blica" din București, 
rulmenți radiali cu 
bile, cu diametrul ex
terior de 1 700 mm, 
precum și rulmenți 
speciali N.N.U., cu 
patru rînduri de role 
(ip greutate de aproa
pe 2 400 kg), care vor 
fi livrați combinatelor 
siderurgice din țară, 
precum și la export. 
Pină la încheierea a- 
nului se vor asimila in 
fabricație 100 de noi 
tipodimensiuni de rul
menți grei, ceea ce va 
reprezenta o adevă
rată performanță.

în atelierele de fa
bricație ale modernei 
unități ploieștene am 
remarcat că această 
susținută acțiune de 
înnoire, modernizare

și diversificare a pro
ducției a fost posibilă 
ca urmare a măsuri
lor luate pentru adap
tarea mașinilor-unelte 
și realizarea prin auto- 
dotare a unor dispozi
tive, aparate de mă
sură și control, S.D.V.- 
uri, care se aduceau 
pină nu demult din 
import. Pregătirea teh
nologiilor de fabrica
ție a noilor produse a 
fost asigurată de nu
meroși muncitori și 
specialiști, printre care 
ing. Cristian Iancu- 
lescu, tehnicianul Mir
cea Hodorog, maistrul 
Pompiliu Olaru. ingi
nerul tehnolog Spiri
don Zăinescu. munci
torul specialist Keller 
Franci sc.

Să mai adăugăm că, 
la ora actuală, pe 
planșetele proiectan- 
ților uzinei, in atelie
rele de pregătire a 
fabricației se află în 
diferite faze incă 30 
de noi tipuri de rul
menți speciali, care 
vor fi realizați în tri
mestrul I al anului 
viitor.

C. CĂPRARU 
corespondentul 
„Scinteii"
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII Orizonturile noilor valori
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Inovațiilor — cimp larg 
de experimentare și aplicare

Tovarășului Nlcolae Ceausescu 
l-a fost adresată o scrisoare 
cuprinzind propuneri privind apli
carea unor soluții tehnice centru 
valorificarea citorva subproduse si 
deșeuri rezultate în procesele teh
nologice aie întreprinderii chimice 
Mărăsești — iudetul Vrancea. 
Secretarul general al partidului a 
indicat ca propunerile să fie 
examinate de Specialiști sub în
drumarea prim-vicepreședintelui 
Consiliului National pentru Știință 
si Tehnologie și a viceprim-minis- 
trului de resort ai guvernului.

Pentru studierea la fata locului 
a fiecărei soluții propuse s-au de
plasat la Mărăsesti specialiști din 
cadrul Consiliului de Miniștri. 
C.N.Ș.T., Ministerului Industriei 
Chimice, centralei industriale de 
resort si Institutului central de 
chimie. După cum rezultă din ra
portul de cercetare. Ia întreprin
dere existau în stoc circa 300 tone 
acizi grași sintetici, rezultați din 
procesul tehnologic industrial, si 
depozitate în condiții corespunză
toare. In semestrul II al anului 
curent, această cantitate urmează 
să fie prelucrată in scopul obține
rii de unsori si lubrifianti pe baza 
studiilor efectuate de Institutul de 
cercetare, inginerie tehnologică si 
proiectare pentru rafinării Ploiești. 
Pentru verificarea soluției propuse 
de autorul scrisorii, de a se face. 
Băpun din acești, acizi, s-a stabilit

executarea mai inti! a produsului 
în condiții de laborator, la Institu
tul central de chimie.

în legătură cu folosirea apei 
calde la operațiuni de degresare. 
în răspuns se arată că întreprin
derea s-a preocupat de aplicarea 
acestui procedeu, folosit oe olan 
mondial. în acest scop realizindu-se 
o statie pilot, ale cărei rezultata 
vor sta la baza viitoarei instalații 
industriale prevăzute să fie puse 
in funcțiune în 1985. întrucit au
torul scrisorii susține că procedeul 
lui ar putea fi aplicat imediat, 
chiar la instalațiile existente, s-a 
stabilit să i se asigure condițiile 
necesare de experimentare. De 
asemenea, autorul va fi sprijinit 
să-si experimenteze propunerea 
privind obținerea sulfatului de so
diu din apele reziduale provenite 
de la separarea acizilor grași si fo
losirea lui la fabricarea detergeri- 
ților. La fel, în ce privește cleiul 
sintetic, obtinut de autor din chi
micale. s-a stabilit să se producă 
o sariă experimentală, produsul 
urmînd să fie trimis combinatelor 
de fibre sintetice Vaslui si Iași și 
celui de celuloză si hirtie Suceava 
spre testare.

în incheierea. raportului se subli
niază că problemele ridicate de 
autor vor rămine în atenția 
C.N.S.T., M.I.Ch. si centralei de 
resort oină la terminarea experi
mentărilor si testărilor.

fi montate, ele aflîndu-se depozi
tate Pe șantier. în anii 1980—1983 
au fost achiziționate două tractoa
re, un autocamion, două remorci ; 
au fost încadrați directorul, con
tabilul șef al asociației, dirigintele 
de șantier si alti oameni ai muncii. 
Fondul total de retribuire plătit 
acestui personal însumează mai 
bine de 560 000 lei. Prin urmare, 
datorită intirzierilor in darea in 
funcțiune, pe lingă nerealizarea 
fondului de carne planificat,' S-au 
făcut si cheltuieli suplimentare 
neîntemeiate.

în vederea înlăturării neajunsu
rilor constatate si a impulsionării 
lucrărilor. pentru punerea în 
funcțiune a complexului în acest 
an s-au luat măsurile corespun
zătoare. Executarea in continuare 
a lucrărilor a fost trecută in sar
cina întreprinderii de constructii- 
montaj Teleorman, șantierul Ro
șiori de Vede, profilată Pe astfel

de lucrări si care dispune de do
tarea si forța de muncă ne
cesare. Cu această ocazie s-a 
recuperat pentru beneficiar suma 
de 1.63 milioane lei. repre- 
zentind lucrări încasate anterior 
in mod neiustificaț. încă în timpul 
controlului lucrările au fost reluate 
si au început să se desfășoare nor
mal. Fostul constructor a fost che
mat în judecată la Arbitrajul de 
Stat pentru pagubele produse prm 
nerespectarea termenului de dare 
în folosință a complexului. A fost 
redus statul de funcțiuni al Aso
ciației economice intercoopera- 
tiste Ciolănesti cu posturile de 
șef fermă furate, contabil fermă 
și diriginte de șantier, atribuțiile 
acestora intrind in sarcinile direc
torului si contabilului sef al aso
ciației. S-au luat măsuri de sancțio
nare a tuturor celor vinovat! de 
neregulile si pagubele produse la 
Ciolănesti.

Măsuri energice pentru restabilirea 
legalității

Construcția complexului zootehnic 
a reintrat in normal

Mai multe cooperative agricole 
din iudetul Teleorman s-au aso
ciat pentru a construi la Ciolănesti 
un complex zootehnic de creștere 
si îngrăsare a tineretului taurin 
cu o capacitate de 7 700 capete. 
Potrivit hotărîrii adunării generale 
a imputernicitilor cooperativelor 
asociate, lucrările urmau să încea
pă in 1979 si să fie terminate la 
sfirsitul anului 1981. Construirea 
complexului a început, ce-i drept. 
Ia termen, dar de terminat nici 
vorbă. De aici o seamă de conse
cințe negative — bani imobilizați, 
risipă de materiale, nerealizarea 
fondului de carne etc. — probleme 
care au format subiectul unei scri
sori adresate tovarășului Nlcolae 
Ceausescu.

Fiind repartizată spre rezolvare 
secretarului de resort al C.C. al 
P.C.R. — asa cum a indicat tova
rășul Nlcolae Ceausescu — . scrl-

soarea a fost verificată de ac
tiviști ai Comitetului Central, ai 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, ai 
organelor locale competente, con- 
statindu-se temeinicia afirma
țiilor. Așa cum se menționea
ză in raportul de cercetare. !n- 
tirzierea s-a datorat tocmai con
structorului — Trustul pentru 
îmbunătățiri funciare București. 
— care, nefiind profilat oe astfel 
de lucrări, nu a dispus de dotarea 
necesară si nici de forța de mtincă 
specializată. Pe de altă parte, nu 
s-au asigurat la timp materialele 
necesare executării lucrărilor.

Asociația Ciolănesti a achizițio
nat. potrivit graficelor de aprovi
zionare. utilaie in valoare totală 
de peste 6 milioane lei. Datorită 
întirzieril în executarea lucrărilor, 
utilaje tehnologice in valoare dc 
peste 4.5 milioane lei n-au putut

Este binecunoscut că plantele 
medicinale sînt adevărate aducă
toare de sănătate. Dună cum re
zultă dintr-o scrisoare adresată 
conducerii partidului, plantele me
dicinale au fost insă si aducătoare 
de... mari venituri ilicite unor per
soane de la întreprinderea ..Pla
far" din. Brăila, puse ne căpătuială 
pe seama intereselor celor ce le 
cultivă sau le. string. Ca urmare, 
se relata în scrisoare., în anul 1982, 
cooperativele agricole de producție 
de la care s-au colectat plante me
dicinale au fost serios prejudiciate 
material.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R. La cercetări 
au participat activiști ai Comite
tului Central si Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.. ai organelor 
de stat, constatindu-se că aspec
tele sesizate se confirmă.

Cu prilejul preluării de la coo
perativele agricple de producție a 
plantelor medicinale cultivate si 
de la culegători a celor din flora 
spontană, mai multi achizitori si 
îndrumători, in complicitate cu 
cîtiva laboranti si șefi de depo
zite. sl-au creat însemnate Plusuri 
prin stabilirea unor procente dc 
..umiditate si corpuri străine" cu 
mult mai mari decit cele reale, 
alungind Dină la 30 la sută. La in
ventarierea făcută s-au stabilit 
plusuri de peste 500 000 lei. A re
zultat că s-au întocmit documente 
fictive pentru valorificarea in in
teres personal a unor eantităti de

plante medicinale în valoare de 
Peste 360 000 lei.

Directorul întreprinderii. Cos- 
tache Vasile. nu a efectuat 
un control exigent si. nu â 
luat măsuri . ferme împotriva 
unor achizitori, și îndrumători 
care au comis infracțiuni. De
altfel. acesta avea o comportare 
socială lamentabilă, consumă bău
turi alcoolice in timpul serviciu
lui. pretindea avantaje materiale 
de la gestionari etc. Incorectitudini 
asemănătoare au fost constatate si 
la contabilul sef, -.Matei Gheorghe, 
posesorul unor bunuri, mobile sl 
imobile ce depășesc considerabil Ca 
valoare veniturile sale legale.

în ce privește măsurile dispuse. j 
s-a hotărît înregistrarea în evi
dentele contabile a plusurilor de 
peste 500 000 lei rezultate la in
ventariere ; cercetarea a 14 achizi
tori si îndrumători, din care 4 in 
stare de arest pentru infracțiuni 
de delapidare, fals si înșelăciune: 
directorul, contabilul Sef. șeful 
corpului de control financiar in
tern au fost destituiti din funcție 
si sancționați ne linie de partid : 
a fost sesizată comisia pentru con
trolul provenienței bunurilor in 
cazul contabilului sef si al altora. i 
S-a hotărit. de asemenea, extinde
rea cercetărilor si verificarea mo- j 
dului cum s-au respectat regle
mentările legale în activitatea de 
achiziționare si contractare a plan
telor medicinale la toate întreprin
derile Plafar" din tară.

Neculai ROSCA )

Potrivit unei frumoase tradiții, 
căreia fiecare an ii conferă o nouă 
vigoare, un nou dinamism, s-au 
decernat zilele trecute premiile 
pentru creafic litcrar-artlstică pe 
1983 ale Uniunii Tineretului Comu
nist. Prin multiplele semnificații, 
prin rezonanțele lui în viața spiri
tuală a tinerei generații, și nu 
numai a ei, acest moment sărbăto
resc ia proporțiile unui eveniment. 
Expresie a unei generoase recu
noașteri a valorilor afirmate in 
acești ani de neobosită construcție 
in conștiință; de entuziastă edifi
care a operei noastre durabile : pa
tria socialistă, aceste premii, aștep
tate de fiecare dată cu firească 
emoție și nerăbdare dh către crea
torii tineri, consacră legătura lor 
cu realitățile contemporane, cu pro
blematica vieții noastre, cu faptele, 
idealurile, aspirațiile și căutările 
tuturor fiilor țării. Ele validează, 
așadar, legămintul de credință al 
tinerei generații de scriitori și ar
tiști față de noul destin al Româ
niei, sint, -figurat vorbind, metafo
rele unei iubiri definitive.

O scurtă trecere in revistă a 
operelor premiate pune în lumină 
citeva adevăruri esențiale ale lite
raturii și ale artei tinere, nu mai 
puțin insă șl ale artei și literaturii 
noastre in general. Cel dinții este 
profundul atașament al creatorilor 
pentru epoca lor, pentru acest cv al 
neîntreruptei ctitoriri. Poezia, pro
za. reportajul, literatura social-po- 
litică, literatura de anticipație teh- 
nico-stiintifică. muzica, arta plas
tică aduc în prim plan, ca in toate 
marile epoci culturale ale țării, 
creatorul implicat în faptele și pro
iectele, in visele și luptele poporu
lui său. creatorul care se simte -- 
concomitent -- om si cetățean, 
martor și constructor. Prin fiecare 
vers, prin fiecare filă, prin fiecare 
acord opera scriitorului și artistului 
tinăr stă det-i sub semnul dialogu
lui, a! unei adinei și indestructibile 
responsabilități. In mod firesc aces
te lucrări sint militante, fidele 
„orei ideale" (Viorel Dines.cn), a 
patriei socialiste si. in același timp, 
„orei care bate-n univers" (Paul 
Balahur). spun cu mindrie adevă
rul despre timpul nostru (Areta 
Șandru), celebrează „generațiaEpo
cii Ceaușescu", evidențiază valo
rile etern pilduitoare ale folcloru
lui (Mihai Coman),.ascensiunea-,șă- 
tului românesc de azi (Dumitru 
Ion Dincă).

Alt caracter specific este identi
tatea de simțire a reprezentanților 
tinerei generații, conștiința totalei 
solidarități intru gind și faptă 
care-l animă, fie că ei se exprimă 
în limba română ori intr-una din 
limbile naționalităților conlocui

toare. Glorificând patria. Istoria 
ei. construcția socialistă, ele sint 
la rindu-le recunoscute de tară, 
de societate, cu o vigoare ce de
monstrează caracterul profund de
mocratic al culturii si artei româ
nești.

Creațiile premiate reliefează, pe 
de altă parte, înzestrarea polivalen
tă a tinerei generații, deschiderea 
ei spre cele mai variate forme de 
exprimare artistică. Așa cum in 
planul construcției materiale tinerii 
se ilustrează cu egală vigoare,- cu 
nedezmințită competență în varii 
profesii și domenii, aducînd la fie
care loc de muncă patosul șl ener
gia proprii viratei, tot asa si in pla
nul artei ștafeta generațiilor se 
transmite la fel de viu, de multiîa-

Insemnări 
la decernarea 

premiilor Uniunii 
Tineretului Comunist

teral. Vocile noi ale poeziei, pro
zei; reportajului, publicisticii, mu
zicii, ale cercetării social-politice 
axate pe problemele actuale ale ti
neretului demonstrează dinamismul 
fenomenului cultural românesc, ca
pacitatea lui de a se reînnoi mereu 
prin puterea izvoarelor tinere. 
Acordarea acestor stimulative pre
mii — atribuite de-a lungul anilor 
unor scriitori si artiști impuși 
de atunci in viața spirituală a tării, 
precum "Eugen Uricaru. Mircea Ior- 
fulescu, Dan Mutașcu. Nicolae Dan 

runtelată, Dan Verona. Daniel 
Dhnitriu, Mircea Florin Șandru, 
Crete Tartler. Lucian Avramescu. 
Doina Uricariu ș.â.. ca să cităm 
citeva nume, alese dintre cele ale 
laureațiior din anii mal apropiată 
de actuala ediție — are de aceea 
.în primul rînd valoarea unui oma
giu adus tinereții, căutărilor ei, ca
pacității sale de a-și pune cu gra
vitate marile întrebări ale omului 
și ale artei, ale timpului.

Mai mult decit altele, aceste pre
mii literar-artistice nu au de aceea 
valqarea unui atestat definitiv. Ele 
nu 'închid, prin „consacrare", ori
zonturile căutării, nu marchează 
un sfîrșit de drum, ci. dimpotrivă, 
semnalează valori susceptibile de 
viitoare dezvoltări, indică talente și 
vocații perfectibile prin noi lucrări, 
prin muncă tenace, consecventă.

Șansa afirmării lor, pe care so
cietatea le-o conferă cu deplină 
obiectivitate, cu maximă generozi

tate. indiferent de Jocul din tară 
unde se manifestă, nu poate fi alta 
decit dialogul creator cu tradiția, 
receptivitatea permanentă față de 
actualitate, față de adevărurile 
vieții, față de problematica vastă, 
inepuizabilă, am zice, a formării 
omului nou. Calea impunerii mai 
vii, mal accentuate a acestor noi 
valori în conștiința publicului e 
tocmai-de aceea calea comunicării 
perpetue cu oamenii țării, cu idea
lurile umaniste ale epocii noastre, 
cu tot ceea ce-i definește (și-i pro
pune memoriei viitorimii) pe con
temporanii noștri drept ctitorii unei 
pairii nepereche, drept .oamenii 
unei inalte culturi. Creațiile pe care 
le așteaptă ei de la reprezentanții 
tinerei generații de scriitori și ar
tiști, ca și de la cei aparținind altor 
generații, sint în consecință ope’re 
cu un vibrant mesaj educativ, au
tentice, angajate, vorbind oameni
lor muncii de la meridianul patriei, 
al conștiinței lor socialiste, a! idea
lurilor pe care le transpun in faptă, 
zi de zi. Aceste creații sint. tre
buie să fie. in consecință revolu
ționare. transfigurări complexe, 
prin mijloacele specifice ale litera
turii și artei, ale realităților socia
liste ale României. In același timp, 
ele sint (trebuie să fie), in chip ne
cesar, imnuri închinate-omului, pu
terii lui creatoare.

Decernarea premiilor pentru 
creație literar-artistică pe anul 
1983 ale U.T.C., în preajma unui 
eveniment de seamă din istoria 
nouă a țării, f ongresul al XÎIl-lea 
al partidului, confirmă de aceea 
acele opere și acei creatori devo
tați marilor comandamente etice, 
estetice, ideologice ale vremii noas
tre; mareînd la noi cote dialogul 
creatorilor tineri cu tara, cu istoria 
și oamenii ei.

Privind lista celor Încununați In 
timp cu aceste premii ale tinereții, 
vedem, că ea conține o serie de 
nume ratificate azi de conștiința 
publicului. Motiv in plus să urăm 
celor preniia|: în aceste zile să 
ducă mai departe această ștafetă a 
valorii, a patriotismului adine sădit 
în opera de artă. Desigur, asumin- 
du-și noile valori, indreptindu-le cu 
exigență pe drumul desăvârșirii, al 
necontenitei perfecționări, o cultură 
își probează vitalitatea, maturita
tea, forța perpetuei regenerări. Re
voluționară. angajată, patriotică, 
reunind într-o relație de conștiință 
comunistă toate aceste atribute, 
cultura României socialiste se vă
dește astfel fidelă caracterelor sale 
structurante : militantismul, des
chiderea spre oameni, tinerețea 
fără bătrinețe.

Joan ADAM
;

X.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 17; 
20; (sala Atelier) : Farul și domnul 
Valentino — 19,30: (sala dlrt Piața 
Cosmdnauților) : Papa Dolar — .19,30. 
> Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 JT) : Silvia 
— 19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei;
11 95 44) : Passacaglia — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po- 
pescu — 19.30; <ia clubul I.C.T.B.) ; 
Romanță tirzie — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tinerj din Verona —
• Teatrul „Nottara*  
Maglieru) : Pădurea 
Studio) : EX — 19.
• Teatru! Ciulești
• 4 7? 34) : Serenadă tîrzie

19.30.
(39 31 03, saîa

— 18.30: (sala

(sala Majestic, 
îfl.S'J,

tv
15,00 Telex
15,05 Omul șl sănătatea. Dialog eu tele

spectatorii
13,10 studioul tineretului
16.20 Desene animate
18,00 Handbal masculin. Steaua — 

Mlnaur Bala Mare. Transmisiune 
directă de la sala Floreasca

19.13 Folclor contemporan
H)..i3 Tezaure de artă populară
IU.50 1001 de seri
20.00 Telejurnal (parțial ’ colori..............
30.20 Tara Întreagă intimplnă Con

gresul al Xlll-lea șl Partidului 
Comunist Roman

30.33 Dragoste supremă. România
30,50 Lumea contemporană si confrun

tările de Ide!
21,10 Film serial pentru tineret (color) 

— „Eroii nu au vîrsU". Episodul 
10

21,53 Revista literar-artistică TV
22.20 Telejurnal (parțial color)

„Sâptămina filmului turc"
Recent (intre 9—16 

octombrie) s-a des
fășurat în țara noas
tră, la București și la 
Constanța, „Săptămi- 
na filmului turc". Ma
nifestarea, organizată 
in cadrul schimburilor 
culturale dintre cele 
două țări, a prilejuit 
iubitorilor celei de-a 
șaptea arte intilnirea 
cu citeva realizări de 
ținută din ultima vre
me, iar cineaștilor -t- 
un fertil dialog cu 
colegi ai lor din Re
publica Turcia.

Selectate, desigur, 
dintre reușitele ulti
milor ani, .peliculele 
vizionate sint conclu
dente, recomandînd 
cinematografia turcă 
drept o artă angajată 
in progresul social, 
politic și spiritual al 
țării. Ele atestă, tot
odată, principalele di
recții tematice și mo
dalități stilistice ale 
filmelor turce. Dorin
ța de a forma sub as
pect moral și cea de 
a modela sufletește 
(dar nu în ultimul 
rind și rațiuni comer
ciale — marea majo
ritate a producători
lor autofinantindu-se) 
fac ca cineaștii turci 
să se gindească la 
toate categoriile de 
virstă, inclusiv la cei 
mai tineri spectatori. 
(Astfel. „Albă ca Ză
pada și cei șapte pi
tici", ecranizarea bas
mului după Frații 
Grimm, premiat la 
Festivalul filmului de 
la Antalya, a incintat 
pe micii spectatori ro
mâni, așa cum s-a în- 
timplat și cu milioane 
de copii turci).

Există, desigur, în 
producția la care ne 
referim și filme isto
rice. evocind trecutul 
poporului turc. Domi
nantă rămine insă re
flectarea chipului de 
azi al țării.

Oglindind realități 
contemporane, de la 
Podișul Anatoliei la 
Bosfor, investigind cu 
ochi pătrunzător felu
rite medii (sătești, o- 
rășen’ești. intelectuale, 
muncitorești etc.), fil
mele turcești sint șl 
un admirabil instru
ment de cunoaștere și 
comunicare — favori- 
zînd o sensibilă apro
piere de climatul, 
relațiile, frămintările

specifice mediului. 
Spectatorul străin este 
bucuros să afle tn 
ambianțele feluritelor 
pelicule imagini con
cludente ale satului și 
orașului turc, surprin- 
zind in vecinătatea 
săgeții minaretelor 
masive blocuri mo
derne, coborînd din
spre ingustele strădu
țe pietruite spre largi
le bulevarde ale 
Ankarei ori ale Is- 
tanbulului de azi. pă; 
trunzind — prin inter- 
mediul peliculei cine
matografice — in 
atmosfera cafenelelor, 
micilor prăvălii arti
zanale si traditionale, 
dar și in. spatiile co
merciale de ultim tip, 
in școlile moderne ori 
în. complexele indus
triale in plină func
ționare sau edificare — 
sesizind chiar in ves
timentația și compor
tamentul personajelor 
telul in care elemente 
de civilizație șl cultu
ră tradițională se îm
bină cu cele recente.

Oglindirea „exteri
oarelor" este mereu 
dublată in filmele tur
cești de dorința unei 
investigații de adinci- 
me a diferitelor vir- 
ste. medii, mentalități. 
Atrași insistent de fe
nomenele moderniză
rii și dornici să le im
pulsioneze. cineaștii 
par atențl cu deose
bire la. modificările, 
transformările, muta
țiile petrecute în stră
fundurile conștiințe
lor : la sate, dar mai 
ales în orașele în care 
numeroși noi veniți 
trec prin dificile pro
cese de integrare in 
exigențele urbanizării. 
Și mai relevantă decit 
problematica adaptării 
care cea a „creșterii", 
„schimbării de statut 
civic". Una din cele 
mai spectaculoase 
transformări sociale 
și morale din Turcia 
contemporană avind 
protagonistă femeia — 
examenul actual al 
condiției ei. al locului 
deținut, al funcției 
spre care aspiră — re
vine adesea in centrul 
„obiectivului" cinema
tografic.

Acesta este aspectul 
care a dominat și cele 
trei filme de actuali
tate ale selecției pre
zentate în România :

„Mireasa sălbatică" 
(scenariul : Fuat Oz- 
luer, Osman F. Se
dan ; regia : Osman F. 
Sedan), „O poveste de 
dragoste amară" (sce
nariul : Sellm lideri, 
Omer Kavur, regia : 
Omer Kavur). „O fe
meie oarecare" (scena
riul : Ahmet Soner ; 
regia : Șerif Gdren).

Țesind ingenios, 
plastic și spiritual, in 
ritm viu felurite, 
.,love-stories", cineaș
tii vorbesc despre con
diția femeii, despre 
aspectele multiple ale 
procesului emancipării 
sale. Am reținut în
deosebi „O poveste de 
dragoste amară" pen
tru forța și finețea cu 
care surprinde conse
cințele nefaste ale 
vechilor mentalități a- 
supra vieții de familie, 
ca șl conviețuirea u- 
nor atitudini de eman
cipare cu unele de 
obediență fața de „tra
diție".

Realizările din ca
drul „Săptaminii fil
mului turc" au intere
sat și din punct de ve
dere estetic — certifi- 
cind profesionalitate 
sigură, un deosebit 
simț al culorii și plas
ticitatea imaginii, re- 
levind moduri alerte și 
elegante de a nara, de 
a depăna istorii. O ex
celentă impresie au 
produs și actorii turci 
Turkan Șoray, HU- 
meyera, Kadir Inanir, 
Ciineyt Arkin, Giiișen 
Bubikgîu, Hiilya Ko- 
țyigit. Tarife Akan, 
Cihan Cnal, întotdea
una expresivi și a- 
greabîli — talente au
tentice,, dublate de.ști
ința unei interpretări 
firești, degajate, pline 
de nerv, umor ■ și căl
dură.

Interesul cu care „Zi
lele filmului turc" au 
fost urmărite de spec
tatorii români probea
ză faptul că manifes
tarea și-a atins pe de
plin țelul : acela de a 
contribui la o mai 
bună cunoaștere între 
popoarele noastre, a- 
cela de a arăta că 
mesajul dragostei de 
viață și voinței de 
progres social si mo
ral. al prieteniei si 
păcii își află pretutin
deni o legitimă au
diență.

Natalia STANCU

• Teatrul satlric-muzical „C. Tănaae" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-Iea — 19,30: (sala Victoria. 50 58 65): 
Dragoste la prima vedere — 19.30.
• Teatrul 
Nota zero 
Poppins —
• Teatrul
Boroboață — 10; 16; (sala 
Cosmonauțîîor) : încotro,
— 16.
• Circul București no 65 90) : Vraja 
circului

„Ion Creangă*  
la purtare 
18.

„Țăndărică* (15 23 77) : 
din Piața 
căluțule ?

L

A crescut aportul uospoMor populației la autoaprovizionare
- s-au mărit si livrările la fondul de stai

Condițiile pedoclimatice ale jude
țului Bistrița-Năsăud nu sint dintre 
cele mai favorabile pentru prac
ticarea agriculturii. Acest fapt de- 
terminase si apariției unei mentali
tăți : „facem ce putem, iar pentru 
ce nu avem condiții, apelăm la fon
dul de stat".

Autoconducerea. a utoaprovi'ziona- 
rea si. apoi, prevederile Programu
lui unic de creștere a producțiilor 
agricole in ' gospodăriile personale 
ale membrilor cooperativelor agrico
le de producție si ale producători
lor particulari aU . schimbat modul 
de a gindi și. mai ales, de a acțio
na ai bistritenilor in această pri
vință, astfel incit. în prezent, jude
țul iși acoperă — cu excepția citor
va produse — întregul necesar de 
consuni, livrind totodată la fondul 
centralizat al statului importante 
cantități de mărfuri agroaiimentare.

Pe această temă am purtat o con
vorbire cu tovarășul Petru Țăran. 
Drim-vfcepresedinte al comitetului 
executiv aJ consiliului popular ju
dețean .

— In primele 9 luni din acest an 
— ne-a spus pentru inceput interlo
cutorul — gospodăriile populației au 
livrat la fondul de stat -- pe bază 
de contract — 10 560 de bovine. 
11 000 de porci. 6 000 de oi și 30 000 
miei. 155 000 hl lapte de vacă și 
16 000 hl lapte de oaie, însemnate 
cantități de cartofi, fructe, legume si 
alte bunuri agroalimentare. Fată de 
realizările perioadei similare din 
anul trecut, cantitățile de carne sint 
mai mari cu 1 830 tone, de lapte cu 
20 700 hl, creșteri inregistrindu-se si 
ia celelalte produse.

Livrările mai mari la fondul de 
stat au permis sporirea cantităților 
de produse destinate fondului local 
de consum. Astfel, rămînind in ca
drul aceleiași perioade de referință, 
piața locală a beneficiat în plus 
la desfacere de 342 tone carne. 1 830 
hl produse lactate proaspete. 42 
tone brînzeturi. 2,6 milioane ouă. de 
însemnate cantități de unt., zahăr, 
ulei etc. Desigur, nivelul aprovizio

nării putea fi și mai bun. dacă 
reușeam, să îndeplinim integral pre
vederile Programului unic, județul 
inregistrind Încă unele restante față 
de sarcinile de plan curente.

— Care au fost principalele moda
lități practice prin care s-a asigu
rat creșterea producțiilor in gospo
dăriile populației ?

— Aplicind cil consecvență indica
țiile si orientările secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. comitetul județean de 
partid, consiliul.- popular județean, 
împreună cu consiliile populare co
munale au acționat pentru ca fiecare

fețelor dc păduri pășunabile pe fie
care gospodărie, in funcție de numă
rul animalelor contractate la fondul 
de stat. La rindul lor. unitățile con
tractante — uniunea județeană a co
operativelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor, intreorlnde- 
rea de industrializare a cărnii, 
de prelucrare a laptelui — s-au 
preocupat de livrarea integrală 
a cantităților de furaje cuvenite con- 
tractantilor pentru produsele livrate. 
De exemplu, pentru laptele livrat 
la fondul de stat, producătorii din 
județ au primit în acest an cantita
tea de 2 600 tone târițe, contractau-

IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
gospodar deținător de teren să 
crească animale, să folosească fie
care palmă de pămint. Așa se face 
că. in prezent, aproape toii locuitorii 
județului cresc animale, revenind. în 
medie, la o familie. 1.5 bovine. 1.9 
porcine. 5.2 ovine, județul incadrîn- 
(lu-se incă din acest an in prevede
rile Programului unic. S-a instituit, 
totodată, un sistem precis de urmă
rire a mișcării efectivelor, șăptămi- 
nal discutindu-se, in fiecare locali
tate — inclusiv în cadrul „Tribunei 
democrației" — situația „la zi" a re
zultatelor obținute. Pornindu-se de 
la sugestiile cetățenilor, s-a acționat 
pentru ameliorarea raselor de a- 
nimale, îmbunătățirea pășunilor, in 
special a celor alpine, folosirea mai 
bună a specialiștilor de pe lingă fie
care consiliu popular, activizarea a- 
sociațiilor crescătorilor de animale.

— Alături de factorii organizato
rici. importantă este folosirea pirghli- 
lor economice de cointeresare a 
creșterii producției agricole. în ce 
mod s-a realizat stimularea crescă
torilor de animale ?

— în primul rînd. consiliile popu
lare au asigurat în fiecare localita
te repartizarea pășunilor si a supra-

ții de porcine 914 tone porumb și 
486 tone orz. iar premiile acordate 
contractanților de bovine au depășit 
pînă îjj prezent suma de' 4 milioa
ne ..lei. Au fost acordate, totodată, 
avansuri bănești de pină la 60 la sută 
din valoarea produselor contractate, 
astfel incit gospodarii să-și poată 
realiza la vreme baza materială de 
care au nevoie.

— Județul Bistrita-Năsăud era 
pînă mai ieri — datorită condițiilor 
pedoclimatice — dependent de livră
rile de cereale si legume din alte 
zone aie țării. Care este situația in 
momentul de față ?

— Ar fi deosebit de bine dacă am 
putea deveni grînâri și legumicultori 
precum sintem zootehnist! si pomi- 
cultori. Totuși, în pofida condițiilor 
pedoclimatice, s-a reușit într-un in
terval relativ scurt să șe facă o serie 
de progrese notabile : au fost atrase 
in circuitul cerealier toate suprafe
țele arabile disponibile pină in 
pinten de munte, reușindu-se insă- 
mintarea lor cu porumb și grîu de 
primăvară : culturile protejate de 
legume au fost extinse pînă la alti
tudini de 1 000 și chiar 1 200 m ; s-a 
asigurat prin forte proprii întregul

necesar de răsaduri. Inclusiv pentru 
gospodăriile populației. Ca atare, s-a 
renunțat in totalitate la ..importul" 
din alte județe de cartofi și rădă- 
cinoase. creindq-se chiar unele dis
ponibilități pentru fondul central al 
statului. E adevărat, legumele ter- 
mofile nu ne ajung, dar cele 44 ha 
.nțicrosolarii realizate în grădinile ce
tățenilor. cele aproape 1 300 ha cul
tivate de producătorii individuali cu 
legume au asigurat dublarea livră
rilor la fondul de stat, fată de anul 
1980 și, implicit, posibilitatea îmbu
nătățirii aprovizionării populației cu 
legume proaspete.

— Actualul an agricol este pe 
sfîrșite. următorul se pregătește de 
pe acum. In ce direcții vor fi con
centrate preocupările in perioada ur
mătoare pentru creșterea producții
lor in gospodăriile populației ?

— Cu toate realizările notabile ob-. 
ținute sintem oonștienți că există 
incă destule rezerve pe care n-am : 
reușit să le punem pe deplin in va- i 
loare. Tn acest sens, problema pro
blemelor rămine cea a îmbunătă
țirilor funciare- mai ales in. ame
najări locale, pentru a spori fertili
tatea pămîntului. La fel de impor
tantă este creșterea potențialului pro
ductiv al pajiștilor și tinetelor, tinind 
cont că densitatea de animale 
atinsă in destule zone din județ 
depășește posibilitățile de asigurare a 
unei hrane îndestulătoare pentru 
animale. Pentru aceasta, trebuie mă
rită productivitatea de masă verde 
la. hectar, trebuie îmbunătățită com
poziția floristică a furajelor. De ase
menea. ne preocupă găsirea celor 
mai eficiente căi de ridicare a nata
lității animalelor, ameliorarea rase
lor. în pomicultură si legumicultura 
va fi urmărită intensificarea pro
ducției prin cultivarea de soiuri va
loroase. adecvate zonei, astfel incit 
să se obțină producții sigure si stabi
le. la nivelul maxim al potențialului 
material si uman disponibil.

Gheorghe CR1SAN
corespondentul „Scinteii"

cinema
1

• Zbor periculos: SCĂLA (11 03 72)
— 9: 1145; 13 30: 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9: 1145: 13,30:
15,45: 18: 20,15, MODERN (23 71 01) — I 
9; 11,13: 13,30: 15.45: 18: 20.
• GHssando : MELODIA (11 13 49) — 
9; 12; 16: 19. CULTURAL (83 50 13) - 
9; 12: 16: 19.
• Singur de cart: CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20. GLO
RIA (47 46 73) — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 
18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul*  : DACIA
(50 35 94) — 9: 11.15; 13.30: 15,45:
13; 20.
• Viraj periculos: UNION (13 49 04) 
—' 9,30: 11,30: 13.30; 15.45: 18: 20.
• Salutări de 4a Agigea : DRUMUL 
SĂRII (31 23 13) — 15.30: J7,30: 19,30, 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9: 11; 13.15: 
15,30; 17,45; 20.
• Dreptate în lanțuri : AURORA
(35 04 66) - 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18: 
20. la grădină — • 18.30, COSMOS 
(27 54 93) — 9: 11 ; 13: 15: 17.13: 19,30. 
STUDIO (59 53 13) — 10: 12.30; 13:
17: 19.
• Surorile: POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15: 19,30.
• Emisia continuă : ARTA (21 31 86)
— 9: 11,13: 13.30: 15,45; 18; 20.
• Simfonia primăverii : PATRIA
(11 86 25) — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18:
20,13.
0 Șapte băieți și o ștrengăriră: PRO
GRESUL (23 94 10) - 15.30: 17,30; 19,30.
• Pensionul doamnei Latter : LUMI
NA (14 74 16) - 9: 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20.
$. Program de desene animate — 9: 
10,45; 12,30; 16, Damen tango — 14,15: 
17,45; 19.45: DOINA (16 33 38).
• Dosarul albastru : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,13; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Jazz '20 ; BUȘEȘTI (50 43 38) — 15; 
17,15; 19.30.
• O fată și un băiat : PACEA 
(60 30 85)' — 15,30; 17.30; 19,30.
• împușcături sub spinzurătoare :
VOLGA (79 71 26) - 9: 11,15: 13,30:
13,43; 18: 20.
• Cu cerul sub picioare ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Prindeți și neutralizați : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 1745; 19,30.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(13 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Viva Maria : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30: 15.43: 18; 20, la grădină
— 18,45.
• Par si impar : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Marfă furată : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11.15; 13,30: 13,45; 18: 20,15.
• Undeva. cindva : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,16; 15.30: 17,45; 
19,4.5. la grădină — 18.30. CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 
20, FLAMURA (85 77 12) — 0; U;
13,1-5; 15,30; 17,45; 20,
• Cineva ca tine ; LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19.30. la grădină — 18.30.
• Lupii mărilor ; FERENTARI 
(80 49 83) — 15,30: 17.30; 19,30.
• Martorul știe mai mult : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9; 11; 13;. 13; 17.15; 
19,30.
• Domnișoara Noorle : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15.30; 17,45; 20.
• Omul și fiara : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12: 16; 19.
• Superman : TOMIS (21 49 46) — 9: 
12; 15; 18, la grădină — 19.
• Căpitanul răzbunării : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Cactus Jack ; GRADINA ARTA 
(21 31 86) - 19.
• Rocky II : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 18,30.
• îmi sare țandăra : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Lancea de argint : GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 18,30.
• I se spunea „Buldozerul*  : GRA
DINA PARC HOTEL (17 03 38) - 18.30.

Dines.cn
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Cu privire la vizita de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Federală Germania

(Urmare din pag. I)
tuturor țărilor, și in primul rînd al 
țărilor in curs de dezvoltare. în 
acest context, o atenție deosebită 
s-a acordat necesității de a se de
pune) eforturi pentru rezolvarea pro
blemelor datoriilor țărilor in curs de 
dezvoltare, pentru reducerea nivelu
lui înalt al dobînzilor pe plan inter
național, precum și pentru facilitarea 
accesului produselor țărilor în curs 
de dezvoltare pe piețele țărilor in
dustrializate.

De comun acord s-a evidențiat nece
sitatea reglementării tuturor diferen
delor dintre state pe cale pașnică, prin 
negocieri, a excluderii forței și ame
nințării cu forța din viața interna
țională și s-a subliniat importanța 
intensificării eforturilor tuturor sta
telor pentru înlăturarea focarelor de 
conflict,' care periclitează pacea în 
diferite regiuni ale lumii.

în cursul convorbirilor s-a expri
mat convingerea că solutionarea 
problemelor numeroase si complexe 
ce confruntă omenirea reclamă par
ticiparea activă. în condiții de depli
nă egalitate, a tuturor statelor la 
viata internațională. în acest context, 
s-a subliniat importanta rolului miș
cării de nealiniere.

DIN AGENDA TlRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI—1984
 ’ 5

Tractoarele fabricate de industria 
constructoare de mașini din tara 
noastră se bucură de un binemeri
tat prestigiu pe piețele externe. 
Puternicele întreprinderi de Ia Bra
șov. Craiova. Miercurea-Ciuc. Ti
mișoara și Oradea asigură reali
zarea anuală a peste 90 000 de trac
toare, in zeci și zeci de variante 
constructive. Indiferent de dome
niul de utilizare — agricultură, 
construcții, îmbunătățiri funciare, 
silvicultură — tractoarele româ
nești se caracterizează prin calitate 
ridicată, fiabilitate înaltă, economi
citate in exploatare, adică un con
sum specific redus de carburanți. 
Aceste performante explică, dealt
fel. marele interes de care se bucu
ră in aceste zile zecile de tipuri 
de tractoare prezentate la T.I.B. ’84, 
in standurile intreprinderii de co
merț exterior ..Universal Tractor".

Specialiștii si oamenii de afaceri 
de peste hotare. ' publicul vizitator 
au posibilitatea să vadă o gamă 
largă de tractoare pe roti și pe șe
nile, cu puteri cuprinse intre 26 și 
360 CP. Pe lingă tractoarele din 
seria „Universal”, cu multiple uti
lizări. de mare atenție se bucură 
tractoarele destinate lucrărilor viti
cole (V—530) și legumicole (L—640), 
buldozerul pe șenile S—1802 LS, 
încărcătoarele pe șenile S—1802 IF 
sau tractorul greu de mare randa
ment U—3600 IF.

Renumele ciștigat de tractoarele 
românești, exportate.in aproape 100 
de țări, este ilustrat și de faptul 
că intr-un șir de țări funcționează 
fabrici de tractoare sau linii de 
montaj, construite și echipate do 
întreprinderile specializate din 
România.

Deosebit de largă este și oferta 
la export de mașini agricole desti
nate prelucrării solului, semănatu
lui, administrării îngrășămintelor 
chimice și combaterii dăunătorilor, 
recoltării și transportului. Puțind fi 
livrate fie cu tractoare de fabrica
ție românească, fie cu dispozitive 
de adaptare la alte tipuri de trac
toare sau cu autopropulsie. mașini
le agricole expuse la T.I.B. ’84 se 
numără printre produsele care stir- 
nesc interesul vizitatorilor și al oa
menilor de afaceri. între noutățile 
acestui domeniu se remarcă com
bina de recoltare in pantă CP—12. 
care dispune de un sistem hidrau
lic de echilibru și poate executa 
lucrări pe pante de pină la 30 de 
grade, precum și combina de mare 
randament CP—6 destinată recoltă
rii porumbului pe șase rinduri. 
Cert este că ediția jubiliară a 
Tirgului international București 
oferă exportatorilor români de 
tractoare și mașini agricole prilejul 
de a încheia noi tranzacții și con
tracte.

Opinii ale unor oaspeți 
de peste hotare

MICHAEL SCHAFER, directorul 
pavilionului R.D. Germane : „N j- 
mărindu-ne printre participant!! 
tradiționali ai Tirgului internațio
nal București. Ia ediția jubiliară 
prezentăm o expoziție reprezenta
tivă. care marchează și cele două 
mari evenimente din viata popoa
relor noastre, sărbătorite in acest

Prin calitatea ridicată, fiabilitatea înaltă și economicitatea in exploatare, 
zecile de tipuri de tractoare românești, expuse Ic T.I.B. '84, se numără 

printre produsele cele mai apreciate

Evidențiindu-se importanța creș
terii rolului Organizației Națiunilor 
Unite în scopul menținerii păcii și 
securității in lume, promovării dezar
mării. dezvoltării colaborării intre 
toate popoarele, asigurării respectă
rii stricte a principiilor si normelor 
dreptului international în relațiile 
dintre state, s-a relevat buna colabo
rare a celor două țări la O.N.U.. ca 
si în alte organizații internaționale 
si s-a convenit continuarea si inten
sificarea acestei conlucrări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a adresat președintelui Repu
blicii Federale Germania. Richard 
von Weizsăcker. invitația de a efec
tua o vizită de stat în Republica So
cialistă România. De asemenea, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a adre
sat cancelarului federal Helmut Kohl 
invitația de a vizita Republica So
cialistă România. Invitațiile au fost 
acceptate cu plăcere.

Vizita si convorbirile care au avut 
loc constituie un moment important 
în dezvoltarea relatiilbr bilaterale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Federală Germania, în 
interesul celor două țări, al cauzei 
păcii, destinderii, colaborării și secu
rității în Europa și in întreaga lume.

an : a 35-a aniversare a proclamării 
Republicii Democrate Germane și 
a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială si națională, an
tifascistă și antiimperialistă din 
Romania. Ca un moment hotărîtor 
în dezvoltarea pe multiple planuri 
a relațiilor dintre R. D. Germană 
și România se inscrie recenta intil- 
nire a conducătorilor de partid 
și de stat- ai țărilor noastre, tova
rășii Erich Honecker și Nicolae 
Ceaușescu. In spiritul celor conve
nite. acționăm in aceste zile ale 
tirgului pentru stabilirea căilor con
crete de lărgire a schimburilor co
merciale. de amplificare a coope
rării și colaborării. Trebuie re
marcat că produsele industriei con
structoare de mașini reprezintă 
circa 60 la sută din volumul schim
burilor reciproce., ceea ce demon
strează nivelul înalt de dezvoltare 
al economiilor din cele două țări, 
între numeroasele produse aflate 
în nomenclatorul nostru de export 
se remarcă mașinile-unelte. insta
lațiile pentru sectoarele calde, ma
șinile pentru construcții, echipa
mentele pneumatice, excavatoarele 
și utilajele miniere, care, prezen
tate in standuri la T.I.B. ’84. inte
resează intreprinderile românești, 
în ceea ce ne privește, importăm 
din România utilaj petrolier, pro
duse electronice si electrotehnice, 
autovehicule, mașini agricole, pro
duse agroalimentare.

Sîntem într-o fază avansată a 
pregătirii acordului privind schim
burile reciproce de mărfuri pentru 
anul viitor si tirgul ne prilejuiește 
un excelent prilej atît pentru creș
terea nivelului acestor schimburi, 
cit și pentru diversificarea structu
rii grupelor de produse”.

ASSAD AL-SADI, directorul pavi
lionului Siriei : „Participăm in 
ultimii ani cu regularitate' la Tirgul 
internațional București, așa cum si 
întreprinderile românești de comerț 
exterior sint prezente de prestigiu 
la Tirgul de la Damasc. Intre. Siria 
și România există foarte bune re
lații politice si economice, la fău
rirea cărora au contribuit decisiv 
dialogurile la nivel inalt dintre 
președinții țărilor noastre, tova
rășii Hafez Al-Assad și Nicolae 
Ceaușescu. înțelegerile stabilite cu 
aceste prilejuri. România participă 
la construirea unor importante o- 
biective economice în Siria — rafi
năria de la Banias, fabrica de ci
ment de la Tartous, amenajarea 
unor mari sisteme de irigații — si 
exportă in tara noastră numeroase 
produse industriale. La rândul nos
tru, livrăm in România fosfați, mi
nereuri. produse agroalimentare și 
bunuri de consum. Vreau să remarc 
atentia de care ne bucurăm aici, la 
București, atît din partea publicu
lui larg. cit. și a specialiștilor ro
mâni. Tirgul de ia București, prin 
amploarea participării firmelor 
străine, calitatea mărfurilor prezen
tate de expozanți, in care se dis
ting cele realizate de întreprinderi
le românești, se impune ca o mani
festare economică internațională de 
foarte, mare interes, desfășurată în 
condiții excelente”.

Dan CONSTANTIN

TELEGRAMĂ DE Lfl BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Excelenței Sale
Domnului RICHARD VON WEIZSĂCKER

Președintele Republicii Federale Germania

La încheierea vizitei noastre de stat In Republica Federală Germania 
doresc să vă adresez, și pe această cale, cele mal calde mulțumiri pentru 
primirea plină de ospitalitate de care ne-am bucurat pe pămintul tării 
dumneavoastră.

Sint încredințat că vizita efectuată, întîlnirile șl convorbirile pe care le-am 
purtat. înțelegerile la care am ajuns vor conferi dimensiuni si mai largi 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România 
ș! Republica Federală Germania. în interesul ei spre binele popoarelor 
țărilor noastre, al cauzei Înțelegerii, securității si păcii In Europa si In 
Întreaga lume.

Folosesc și acest prilej pentru a vă adresa, odată cu salutul nostru de 
rămas bun. cele mai calde urări de sănătate si fericire personală, de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul tării dumneavoastră.

Întîlniri
în timpul vizitei de stat a pre

ședintelui României în R. F. Ger
mania, ministrul afacerilor externe 
al tării noastre, / tovarășul Ștefan 
Andrei, a avut întilniri de lu
cru cu vicecancelarul guvernu
lui federal șl ministrul aface-

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineața, pe Matei Lucan, 
vicepreședinte al Guvernului R.S. 
Cehoslovace, care se află in tara 
noastră cu prilejul Tirgului interna
tional București 1984.

în cursul întrevederii au fost e- 
videntiate cu satisfacție bunele re
lații de prietenie si colaborare e- 
xistente între partidele, țările si po
poarele noastre, subliniindu-se ro
lul hotărîtor in dezvoltarea acesto
ra al înțelegerilor și hotărîrilor con
venite cu orile iul întîlnirilor si con

Progrese ale cooperării tehnico-stiințifice 
româno-sovietice

în perioada 9—16 octombrie, o de
legație a Academiei de științe a 
U.R.S.S.. condusă de acad. A.M. Pro
horov, laureat al Premiului Nobel, 
directorul Institutului de fizică ge
nerală din Moscova, a participat la 
acțiunile ocazionate de prezenta 
U.R.S.S. la Tîrgul international — 
București. 1984.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-au fost prezen
tate. cu prilejul deschiderii oficiale 
a tirgului și vizitării pavilionului 
U.R.S.S., rezultatele șl perspectivele 
colaborării tehnico-științifice romă- 
no-sovietice în domeniul electronicii 
cuantice, in cadrul unui stand re
prezentativ, special amenajat.

în lumina aprecierilor făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu asupra 
necesității de a se extinde și accelera 
introducerea în industrie a produse
lor si tehnologiilor prezentate, de a 
se aborda noi direcții. Productive si 
eficiente. în cercetările si producția 
efectuate în cooperare cu instituui 
sovietice de profil, o delegație de 
oameni de stiintă români a exami
nat. împreună cu delegația sovietică, 
intr-o serie de întîlniri de lucru șt 
seminarii de specialitate, posibilități 
concrete de dezvoltare si adîncire în 
continuare a cooperării româno-so
vietice in domeniu] laserilor. ăl elec
tronicii cuantice în general, pe anul 
1985 si în perioada 1986—1990. Co

încheierea lucrărilor celei de-a Xll-a sesiuni 
a Comitetului Consultativ al> C. E. P. E. S.

Miercuri s-au încheiat în Capitală 
lucrările celei de-a Xll-a sesiuni a 
Comitetului Cbnsultativ al Centrului 
European pentru Invățămint Supe
rior al U.N.E.S.C.O. (C.E.P.E.S.) de 
la București.

A fost analizată activitatea 
C.E.P.E.S. pe anul 1984 și s-au făcut 
propuneri privind programul pe anul 
viitor și oină in 1987. Evidențiin- 
du-se rezultatele bune, obținute in a- 
cest an în colaborarea dintre țările 
europene in domeniul invățămintului 
superior, s-au făcut recomandări cu 
privire Ia sporirea rolului acestei in
stituții specializate a U.N.E.S.C.O. in 
diversificarea conlucrării dintre uni
versități, Ca o contribuție importantă 
la instaurarea unui climat de pace și 
'înțelegere în Europa.

O atenție deosebită a fost acordată 
marcării, în 1985, a Anului Interna
țional al Tineretului și, in 1986, a 
Anului Internațional al Păcii.

La încheierea lucrărilor a avut loc 
o conferință de presă la care au luat 
parte reprezentanți ai presei române.

Directorul C.E.P.E.S., Franz Eber
hard, a arătat că intre această insti-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 octombrie, ora 20 și ZI 
octombrie, ora 20. In țară t Vremea 
va £1 in general frumoasă in regiunile 
din sudul tării ș! schimbătoare in 
restul teritoriului. Cerul va ti variabil 
cu innorări ’mai pronunțate in regiu
nile vestice ș! nordice, unde vor cădea 
precipitații slabe sub formă de ploaie 
și burniță spre sfirșitul intervalului. 
VintuJ va sufla slab pină la moderat

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
REZULTATELE TRAGERII 

MARILOR CÎȘTIGURI 
LA PRONOEXPRES. 

DIN 17 OCTOMBRIE 1984
FAZA I:
Extragerea I : 20 31 13 19 

3 14.
Extragerea a Il-a : 11 27 37 

34 41 10.
FAZA A II-A :
Extragerea a III-a : 15 19 40 

43 y 9.

I .5.. de cistiguri : 1 452 441 
lei.; din care 692 353 lei la faza 
I si 760 088 lei la faza a II-a.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de lucru
rllor externe Hans-Dietrich Gens
cher.

Cei doi miniștri au examinat o se
rie de probleme de interes comun 
si cu privire la modalitățile si căile 
de înfăptuire a unor înțelegeri con
venite la nivel înalt, la promovarea 
relațiilor româno—vest-germane.

vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

Au fost analizate posibilitățile 
oferite de economiile celor două țări 
pentru dezvoltarea si adîncirea In 
continuare a cooperării economice, 
nentru amplificarea colaborării teh- 
nico-stiintifice si a schimburilor co
merciale româno-cehoslovăce. Ih in
teresul ambelor ooooăre. al cauzei 
generale a Păcii si socialismului.

La întrevedere a participat tova
rășul loan Avram, viceorim-minis- 
tru al guvernului.

A fost prezent Jan Papp, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

municările științifice prezentate în 
acest cadru de conducătorii delega
țiilor au relevat importanta rezervă 
de soluții teoretice si tehnologice 
creată orin colaborarea Institutelor 
de specialitate din cele două țări. în 
discuțiile purtate ș-au evidențiat 
condițiile deosebit de favorabile 
create in tara noastră progresului 
electronicii cuantice, laserilor si apli
cațiilor. in perspectiva deschisă de 
proiectul de Directive ale Congre
sului ^1 XIII-lea al P.C.R.. orin pro
gramele speciale de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică si pro
movare a progresului tehnic elabo
rate si transpuse in practică sub con
ducerea tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului National pen
tru Stiintă si Tehnologie. Au fost 
stabilite obiectivele concrete si pla
nurile de lucru ale cooperării oe pe
rioada menționată, măsurile necesare 
de ambele părți pentru creșterea efi
cientei conlucrării, in special prin 
aplicarea mai rapidă în producție a 
rezultatelor. în scopul satisfacerii 
într-o măsură sporită a necesități
lor celor două țări de aparatură la
ser si instalații cu laseri tehnplogici.

în contextul acestor preocupări. în 
timpul șederii in România, delegația 
oamenilor de stiintă sovietici a vizi
tat unitătl de cercetare din dome
niile fizicii, chimiei, electrotehnicii, 
electronicii, construcției de apara
tură științifică și altele.

tuție și guvernul român există o co
laborare rodnică, care poate fi un 
exemplu de conlucrare, și a mulțu
mit pentru condițiile create in vede
rea desfășurării activității sale.

în continuare, președintele celei 
de-a Xll-a sesiuni a Comitetului 
Consultativ al C.E.P.E.S., Miroslav 
Pecujlic, profesor la Facultatea de 
drept din Belgrad, a subliniat rolul 
deosebit ce revine centrului in di
recția cooperării intre universitățile 
din Europa, în extinderea acestei co
laborări cu țările in curs de dezvol
tare, importanța acordată rolului ti
nerei generații în soluționarea pro
blemelor care confruntă astăzi con
tinentul european și întreaga lume.

Vicepreședintele sesiunii, Heinrich 
Seidel, rectorul Universității din Ha- 
novra, a precizat că unul dintre o- 
biectivele propuse de C.E.P.E.S. este 
promovarea schimbului Internațional 
de informații in cercetarea științifică 
universitară, sporirea contribuției re
zultatelor acesteia in pregătirea tine
retului pentru profesiunea aleasă, in 
educarea lui pentru muncă și viață.

(Agerpres).

cu intensificări trecătoare la munte 
din sectorul vestic. Temperatura aeru
lui va marca o creștere : valorile mi
nime vor fi cuprinse între 2 ș! 11 
grade, mal coborîte în primele nopți, 
iar cele maxime Intre 12 și 22 de gra
de, pe alocuri mal ridicate. La începu
tul Intervalului, izolat se va mal pro
duce brumă. Dimineața, frecvent se 
va semnala ceață. In București : Vre
mea va fi In genera! frumoasă cu 
ceru] variabil. Vtntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperatura aerului 
in creștere : valorile minime vor fi 
cuprinse intre 3 si 7 grade. Iar cele 
maxime Intre 18 și 22 de grade. Di
mineața se va semnala ceață.

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează dumini
că. 21 octombrie 1984. cea de-a 
doua tragere LOTO 2 din aceas
tă lună — prilej de noi ciștiguri 
in autoturisme „Dacia 1 300” și 
importante sume de băni. Bile- 
:ul de participare costă numai 
10 lei și poate fi completat cu 
i variantă achitată în cotă de 
tută la sută sau cu patru va
riante achitate in cotă de 25 la 
sută. Indiferent de cota jucată, 
fiecare bilet are drept de ciști
guri la toate cele trei extrageri, 
care însumează 12 numere din 
75. Biletele se po' procura pină 
sîmbătă. 20 octor -ie.

IN INTIMPINAREA CONGRESULuTpARTIDULUI 

REMARCABILE REALIZĂRI 
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe nouă luni ale anului

Prezentăm, In continuare, rezultatele obținute In întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, construcții, transporturi, precum și din domeniul circula
ției mărfurilor.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzufi in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii- septembrie * *)  pe primele locuri se situează :

a primit decizia Ia puncte. Astăzi, 
de la ora 18,30, se desfășoară prima 
gală a semifinalelor. HANDBAL.
• în campionatul diviziei A la hand
bal masculin, mîine se va disputa in 
sala Floreasca din Capitală meciul- 
derbi dintre echipele Steaua București 
și H.C. Minaur Baia Mare, Partida 
începe la ora 18. AUTOMOBILISM • 
Raliul international automobilistic 
desfășurat pe șoselele din Egipt »-a 
încheiat la Cairo cu victoria fran
cezului Gerard Sarrazin. care « 
concurat re o mașină de construc
ție românească ,.ARO“. Pe locurile 
următoare s-au clasat C. Cere (Ita
lia). De ..Mercedes-280", C. Marreau 
(Franța), ne .Renault 18". E. Cauzzi 
(Italia) șl P. Ducom (Franța — 
ambii ne mașini ..Range Rover".

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Țiclenl, județul Gorj, cu
634,4 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,5 la sută ia 
producția fizică, 5,9 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută si încasată.
13,3 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la coeficientul de utilizare 
a fondului sondelor de exploatare, 
producția netă si la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei oro- 
ducție-marfă au fost mai mici de- 
cît cele planificate cu 6.2 la sută. 
Iar cele materiale cu 5.6 la sută.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 628,8 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău, 
cu 581.9 puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centraie Oradea, cu 333,4 puncte.

Producția planificată de energie 
electrică la bornele generatoarelor 
a fost depășita cu 12.7 la sută ; 
unitatea s-a încadrat in prevederile 
de plan privind productivitatea 
muncii, precum si cheltuielile pre
văzute in buget ; consumul de com
bustibil pentru producerea energiei 
electrice si termice a fost mai mic 
decit cel normat cu 0,2 Ia sută, iar 
cel pentru consumul propriu teh
nologic cu 1,2 la sută. '

ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR 
METALURGICE

Locul I : Uzina „Cablul româ
nesc” Ploiești, cu 526.8 puncte.

Principalii Indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 3,^ la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută și încasată.
11.4 la sută la export, 5.2 la sută 
la productivitatea muncii ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la producția netă si la beneficii : 
consumurile de energie electrică si 
combustibili au fost mai mici decit 
cele normate cu 17,5 la sută.

Locul II : Combinatul metalurgic 
Cîmpia Turzii, județul Cluj, cu
344,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina, cu
318,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" București cu 1088,2 
puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 9,4 la sută la pro
ducția fizică. 8,8 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la producția 
netă, export, productia-marfă vin- 
dută și incasată și la beneficii ; 
consumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decit cele 
normate cu 20 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu 
8,5 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică Drobeta-Turnu Severin, cu
725.4 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică navală Galati, cu 579 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Electro- 
Hmiș" Timișoara, cu 693,6 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la pro
ducția fizică, 15,6 la sută la export, 
1,9 la sută la producția-marfă vîn
dută și incasată, 1,5 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri da 
plan au mal fost obținute la pro
ducția netă și la beneficii ; consu
murile de materii prime și materia
le au fost mai mici decit cele nor
mate cu 3,4 Ia sută, iar cele da 
energie electrică și combustibili cu 
5,5 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trobanat" Timișoara, cu 646 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
conductori electrici emailați Zalău, 
cu 577,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICA 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudesti, București. cu 1 023,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe 8 luni.

FOTBAL. • Ieri s-au disputat 
cele’două partide restante'din eta
pa a Vi-a a campionatului diviziei 
A : Jiul — Sportul studențesc 0—2 
(0—0). goluri înscrise de Bozeșan 
(min. 80) si Bucurescu (90) ; Poli
tehnica Timisoara — Universitatea 
Craiova 0—2 (0—0). goluri marcate 
de Irimescu (71) si Cîrtu (84). în 
clasament. Sportul studențesc se 
%entine oe locul al treilea, cu 12 
puncte, după Steaua, si Dinamo (cu 
cite 13 puncte) : Universitatea Cra
iova. cu 9 puncte, urcă de ne lo
cul 10 pe cel de-al cincilea. • Azi. 
la stadionul Dinamo din Capitală se 
va 1uca meciul Dinamo — Politeh
nica Iași din programul etapei a 
IX-a. • într-un meci amical de 
fotbal, disputat Ia Istanbul, selec
ționatele Turciei si Bulgariei au 

fost depășiți cu ’ 11.4 la sută la 
producția fizică. 38.4 la sută la 
productia-marfă vîndută si încasa
tă : depășiri însemnate de plan au 
fost obținute la producția netă, ex
port. productivitatea muncii, bene
ficii si la livrări de mărfuri la 
fondul pieței : cheltuielile totale la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu
12.6 la sută, iar cele materiale cu
10.3 la sută.

Locul II : întreprinderea chimi
că Turda, județul Ciul, cu 591.3 
puncte.

Locul III : Combinatul chimic 
Rîmnicu Vilcea. cu 540.2 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni, județul Dîmbovi
ța, cu 1 113,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,7 la sută la 
producția fizică. 18.2 la sută la I

Droductia-marfă vîndută sl încasa
tă. 15.3 la sută la productivitatea 
muncii : depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă, ex
pert si Ia beneficii ; consumurile 
de materii prime si materiale au 
fost mai mici decit cele normate 
cu 9.8 la sută, iar cele de ener
gie electrică si combustibili cu 1 
la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale de construcții ..CESAROM" 
București, cu 951,6 puncte.

Locul III : Combinatul de lianți 
si materiale refractare Turda, cu
648.5 puncte.

IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje si perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 889,9 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 23.3 la sută la 
producția fizică. 2.2 la sută la pro
ducția netă ; depășiri de Dlan au 
mai fost obținute la productivita
tea muncii, export si la livrări de 
mărfuri Ia fondul pieței ; consu
murile de materii ori me st mate
riale au fost mai mici decit cele 
normate cu 2.8 la sută, iar cele 
de energie electrică si combustibili 
cu 14.5 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși si ciorapi Agnita, iudetul Si
biu. cu 740,4 puncte.

Locul III : întreprinderea ..Tî- 
năra gardă" București cu 530,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul I : întreprinderea de pie
le, încălțăminte, marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu. cu 1149,2 
puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 6.4 la sută la 
producția fizică. 18.9 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută si încasată. 5 
la sută Ia productivitatea muncii. 
9.1 la sută la beneficii : depășiri 
de olan au mai fost obținute la 
producția netă, export si la livrări 
de mărfuri la fondul pieței : con
sumurile de energie electrică si 
combustibili au fost mai mici de
cit cele normate cu 4.5 la sută.

Locul II : întreprinderea de În
călțăminte ..Progresul" București 
cu 782,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piele si încălțăminte ..Pionierul" 
București, cu 770,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA 

INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Locul I : întreprinderea pentru 
industrializarea laptelui Suceava, 
cu 410 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,1 la sută la pro
ducția fizică, 17,2 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
2,1 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
Obținute la export și la livrări la 

INFORMAȚII SPORTIVE
terminat la egalitate : 0—0, • La 
Southampton s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Angliei și Fin
landei, contind pentru campionatul 
european rezervat echipelor de ti
neret, Fotbaliștii englezi au obți
nut victoria cu scorul de 2—0 (1—0). 
• în aceeași competiție : Olanda — 
Ungaria 1—0 (0—0) ; Scoția — Is
landa 1—0 (0—0) ; Polonia — Grecia 
5—1 (4—0). BOX. • Campionatele 
naționale de box au programat Ieri 
ultima gală a sferturilor de finală, 
printre cele mai disputate meciuri 
figurînd cel de la categoria pană în 
care deținătorul titlului, Costin Stan- 
cu (Steaua București), a primit o 
replică viguroasă din partea tinăru- 
îui Liviu Călian (A.S.A. Cluj-Napoca). 
După trei reprize echilibrate, Stancu 

fondul pieței ; consumurile de e- 
nergie electrică și combustibili au 
fost mai mici decit cele normate 
cu 2,9 la sută.

Locul II : întreprinderea pentru 
Industrializarea laptelui Ialomița, 
cu 390 puncte.

Locul III : întreprinderea pentru 
Industrializarea laptelui Iași, cp
133.3 puncte.

ÎN SECTORUL DE CONSTRUCȚTI- 
MONTAJ AL CONSILIILOR 

POPULARE JUDEȚENE

Locul I : Trustul antrepriză-gene- 
rală de construcții-montaj Timi
șoara, eu 863,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția de constructii-montai termi
nată, 9,2 la sută la numărul de lo
cuințe date in folosință ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția netă, productivitatea 
muncii șl la beneficii ; cheltuielile 
materiale la 1 000 iei producție de 
construcții-montaj au fost mai mici 
decit cele planificate cu 4,9 la sută, 
consumurile de ciment, metal, com
bustibili si carburanți fiind sub celo 
normate.

Locul II : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Olt cu
863.4 puncte.

Locul III : Trustul antreprtză-ge- 
nerală de construcții-montaj Bacău, 
cu 860,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE

Locul I: Întreprinderea de trans
port sl utilaje pentru construcții 
Rovlnari, cu 984.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 36,8 la sută la vo
lumul mărfurilor transportate, 23,9 
la sută la productivitatea muncii,
21,6 la sută la venituri brute din 
activitatea de transport ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția netă și Ia beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei venituri din 
transporturi au fost mai mici decît 
cele planificate cu 10,8 la sută, iar 
consumurile de carburanți au fost, 
de asemenea, mai mici decît cele 
normate cu 19,2 la sută.

Locul II: întreprinderea de trans
port specializat Pentru agricultură 
și industria alimentară Brașov, cu
861.3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Constanta, cu
322.3 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, eu 313,6 puncte. ......

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți' cu : 4 ta sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
6,9 la sută la incasări medii pe un 
lucrător, 3,3 la sută Ia coeficientul 
de utilizare a capacității de cazare, 
18 la sută la numărul de turiști ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute ia prestări de servicii pentru 
populație și la beneficii ; cheltuie
lile de circulație la 1 000 Iei desfa
cere au fost mal mici decit cele 
planificate cu 4 la sută.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Prahova, cu 137,1 puncte.

Locul III : Oficiul județean de tu
rism Brăila, cu 122 puncte.

ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE

Locul I : Baza județeană de apro
vizionare tebnico-materială Satu 
Mare, cu 786,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30 la sută la pre
luarea stocurilor disponibile și la 
beneficii, 5.6 la sută la volumul de 
desfacere prin depozit ; depășiri de 
plan au mai fost obținute Ia valo
rificarea stocurilor disponibile, pre
cum și la mărfuri încărcate și ex- 
pediate paletizat și pachetiza.t, 
cheltuielile de circulație la 1 000 
Iei desfacere au fost mai mici de
cit cele planificate cu 6.2 Ia sută.

Locul II : Baza județeană de a- 
provizlonare tehnico-materială Vîl- 
cea, cu 767,6 puncte.

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnlco-materială Bu
zău, cu 711,5 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Bo
toșani, cu 726,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,4 la sută la pro
ducția-marfă și prestările de Ser
vicii în unități fizice, 10,6 la sută la 
producția netă, 1,6 la sută la pres
tări de servicii pentru populație, 4,8 
la sută la export ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii și 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă și prestări de ser
vicii au fost mai mici decît cele 
planificate cu 1 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Brăi
la, cu 690 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vil
cea, cu 675,7 puncte.

(Agerpres)



VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N R. F. GERMANIA 
- importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
la promovarea păcii, înțelegerii și colaborării internaționale 

COMENTARII ALE PRESEI VEST-GERMANE
BONN 17 (Agerpres).— Agenția 

D.P.A. subliniază, citind cuvintele 
nurtătorului de cuvint guvernamen
tal. Peter Bonisch : „Guvernul fede
ral este ne deplin satisfăcut de mo
dul in care s-a desfășurat vizita de 
stat a șefului partidului si statului 
român. Nicolae Ceausescu". Convor
birile. a spus Bonisch, au fost ..cor
diale. deschise si constructive". Gu
vernul federal apreciază faptul că 
președintele Nicolae Ceausescu a ve
nit la Bonn intr-un moment impor
tant pentru relațiile Est-Vest. ..Vi
zita a dovedit că discuții concrete 
in interesul îmbunătățirii raporturi
lor Est-Vest sint posibile si sem
nificative". a spus Bonisch. Agenția 
vest-germană subliniază aprecierea 
că guvernul federal, in deplin acord 
cu partea română, este de părere că 
un asemenea dialog ar trebui să de
vină din nou un lucru perfect nor
mal.

Bonisch a arătat că. In convorbi
rile referitoare la dezarmare si con
trolul armamentelor, ambele nărti au 
apreciat că negocierile sovieto-ame- 
ricane asupra armelor nucleare ar 
trebui reluate' pentru a se ajunge la 
rezultate concrete printr-un acord 
echilibrat în legătură cu rachetele 
de croazieră.

Relațiile economice trebuie lărgite. 
Guvernul român intenționează să 
creeze condiții mai favorabile pen
tru dezvoltarea cooperării între În
treprinderi.

Cancelarul federal a acceptat in
vitația de a efectua anul viitor o 
vizită în România, a menționat pur
tătorul de cuvint.

Vizita președintelui Ceausescu la 
Bonn — relevă D.P.A, — a fost a- 
nreciată si de liderii Partidelor de 
guvernămint si din opoziție. Can
celarul federal Helmut Kohl, pre
ședintele Uniunii Creștin-Democra
te. a relevat în cadrul ședinței frac
țiunii parlamentare U.C.D./U.C.S. că 
cel mai important este. în cele din 
urmă, faptu) că vizita a avut loc.

Intr-un interviu acordat nostului 
de televiziune Z.D.F.. Helmut Kohl 
a adăugat că „un rezultat impor
tant al discuțiilor, a fost si părerea 
comună privind reluarea tratative

AMPLU ECOU IN PAGINILE PRESEI INTERNAȚIONALE
Vizita de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Federală Gerniania — o nouă 
acțiune politică de mare însemnătate punind în evidență necesitatea 
extinderii colaborării romângr—vest-germane, a multiplicării relațiilor 
economice dintre cele două țări, a impulsionării cooperării între în
treprinderile românești și vest-germane, precum și necesitatea inten
sificării eforturilor tuturor popoarelor pentru o Europă a păcii șt 
securității, fără arme nucleare, consecvența cu care România socia
listă, președintele țării noastre promovează interesele fundamentale 
de pace și înțelegere ale poporului nostru, aspirațiile vitale ale în
tregii omeniri — este amplu reflectată în presa de peste hotare.

în suita de relatări consacrat^ vi
zitei. agențiile internaționale de 
presă au informat pe larg despre 
momentele principale ale noului dia
log la nivel înalt româno—vest- 
german, despre sublinierile si preci
zările făcute de șeful statului nostru 
în legătură cu pozițiile României în 
marile probleme internaționale.

Intr-o primă relatare, agenția 
UNITED PRESS INTERNATIO
NAL, informînd despre primirea

rezervată președintelui 
tovarășul Nicolae 
și tovarășei Elena 

a scris că vizita repre

călduroasă 
României, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu,
zintă un moment de cea mai mare 
însemnătate in cronica relațiilor 
româno—vest-germane pe multiple 
planuri. în folosul ambelor țări*  
al cauzei Înțelegerii internaționale.
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După ce a relatat despre înaltele 
onoruri cu care au fost intimpinati 
distinșii oaspeți români, despre mo
mentele principale din prima zi 
• vizitei, agenția ASSOCIATED 
PRESS a reluat pasaje largi din toas- 
tițl șefului statului nostru rostit la di
neul oficial oferit în onoarea tovară
șului Nicolae Ceausescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu de către președin
tele R. F. Germania, Richard von 
Weizsăcker, și doamna Marianne von 
Weizsăcker. Se. relevă că președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
în mod deosebit preocuparea fată 
de situația- gravă care s-a creat în 
Europa după trecerea la amplasarea, 
de către S.U.A.. a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune si 
după trecerea, de către U.R.S.S., Ia 
realizarea contramăsurilor nucleare. 
Țările pe teritoriul cărora se ampla
sează noi rachete nucleare isi asumă 
o mare răspundere fată de propriile 
popoare și fată de pacea si viata 
tuturor națiunilor de pe continent. 
România, a declarat președintele 
Nicolae Ceaușescu. apreciază că tre
buie făcut totul pentru oprirea reali
zării acestor măsuri, pentru. reluarea 
tratativelor dintre U.R.S.S. si S.U.A. 
in vederea ajungerii la acorduri co
respunzătoare. care să ducă la elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din .Europa si să deschidă 
calea înlăturării oricăror arme nu
cleare de pe continent si din intrea-, 
ga lume.

Șeful statului român a avertizat 
că frontierele europene postbelice 
trebuie acceptate de către toate țările 
pentru a se asigura pacea. Sub nici 
un motiv — a precizat el — nu se 
poate admite nici un fel de încer
care de a pune in discuție aceste 
realități, de a pune in discuție fron
tierele stabilite în urma acestui 
război.

Bonnul si Bucureștiul doresc să 
contribuie la menținerea dialogului 
Est-Vest, prin toate mijloacele de 
care dispun, au apreciat observatorii 
din capitala vest-germană după pri
ma zi a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază intr-una 
din relatările agenției FRANCE 
PRESSE.

Această preocupare comună — se 
arată, în continuare — se reflectă 
în identitatea de vederi între R. F. 
Germania și România asupra nece

lor de dezarmare dintre Uniunea 
Sovietică si Statele Unite". ■

In interesul reinviorării relațiilor 
economice, a continuat Kohl. gu
vernul federal se Străduiește să a- 
t.ragă întreprinderi vest-germane in 
realizarea de proiecte comune.

Ministrul federal de externe. 
Hans-Dietrich Genscher, președin
tele Partidului Liber-Democrat, a 
apreciat — scrie D.P.A. — că vizita 
de stat are ..o importantă semnifi
cație".

Vicepreședintele Partidului So
cial-Democrat. Johannes Rau. a e- 
videntiat că ea este o dovadă a 
faptului că. dialogul dintre statele cu 
sisteme sociale diferite nu este 
rupt.

Presa vest-germană acordă o mare 
atenție, vizitei .de stat efectuate de 
președintele Nicolae Ceausescu, im- 
oreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
în R. F. Germania, marcind, prin re
latări. articole si comentarii, intere
sul deosebit manifestat de cercurile 
politice, economice, de opinia publi
că fată de acest important eveniment, 
la cel mai înalt nivel, in evoluția re
lațiilor româno—vest-germane. Cu a- 
precieri ca ..Nu există nici o îndoială 
că președintele Nicolae Ceausescu a 
fost deosebit de binevenit la Bonn" 
(Agenția D.P.A.). „Vizita președin
telui Ceausescu la Bonn — un eve
niment politic de prim rang" („Siid- 
westpresse"). ..Șeful statului român 
este foarte binevenit la Bonn" 
(„Wiesbadener Tagblatt") și remar- 
cind „importanta pe termen lung 
a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu" (Agenția D.P.A.), presa 
vest-germană subliniază că „atîta 
vreme cit există amenințarea izbuc
nirii unui nou război rece este un 
lucru bun cînd două state din alianțe 
diferite își reafirmă voința de a 
coopera" („WESTDEUTSCHE ALL- 
GEMEINE ZEITUNG").

Cotidianul „DIE WELT" arată că, 
In cadrul convorbirilor la nivel înalt, 
s-a căzut de acord asupra necesită
ții ca relațiile economice româno- 
veșt-germane să fie extinse si să se 
intensifice cooperarea între între
prinderile românești si cele vest- 
germane. Referindu-se la primirea 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 

sității unei cit mal rapide reluări a 
negocierilor americano-sovietice in 
problema eurorachetelor. Președinte
le Nicolae Ceaușescu a apreciat că 
țările europene trebuie ele însele să 
acționeze, fără a aștepta numai re
zultatul tratativelor dintre S.U.A. și 
Uniunăa Sovietică. Europenii pot si 
trebuie să aducă o contribuție impor
tantă la asigurarea securității, a pă
cii și a vieții popoarelor de pe con
tinentul nostru.

Presa sovietică a informat despre 
vizita șefului statului român in R. F. 
Germania. Ziarul .,PRAVDA" a pu
blicat o informație despre vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele României, precizînd că șe
ful statului român a avut convorbiri 
cu președintele R.F.G., cu cancelarul 
Helmut Kohl și cu ministrul afa
cerilor externe, Hans-Dietrith Gens
cher. O informație a fost inserata și 
de ziarul „SOVETSKAIA ROSSIA". 
Despre vizită a scris și agenția 
T.A.S.S.

„Cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND" și celelalte ziare centrale din 
R.D.G. au informat despre desfășu
rarea vizitei de stat în R.F.G. a to
varășului Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Agenția A.D.N. a informat, de ase
menea, despre desfășurarea vizitei 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în R.F. Germania. 
Relatări privind desfășurarea vizi
tei au difuzat și POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE din 
R.D.G.

Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" 
a informat că vizita în R.F.G. a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, va contribui 
la dezvoltarea colaborării în diferite 
domenii dintre România si R.F.G. 
S-a relevat că dezvoltarea favorabi
lă a raporturilor bilaterale româno— 

, vest-germane este în folosul Româ
niei si R.F.G. și are un rol construc
tiv în consolidarea operei destinderii, 
dezarmării, securității. încrederii si 
conlucrării internaționale.

Relatări despre vizită au publicat 
si celelalte ziare centrale poloneze, 
între care ..RZECZPOSPOLITA", 
„ZYCIE WARSZAWY". „DZIENNIK 
LUDOWY". „SZTANDAR MLO- 
DYCH". POSTURILE POLONEZE 
DE RADIO și TELEVIZIUNE au 
relatat, la rindul lor, despre vizita 
în R.F.G. si convorbirile româno— 
vest-germane la cel mai înalt nivel. 
Televiziunea a transmis imagini 
ilustrînd momentele principale ale 
vizitei.

AGENȚIA CUBANEZA PRENSA 
LATINA, informînd despre vizita 
președintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in R.F.G.. releva 
că ea a prilejuit o abordare a sta
diului si perspectivelor relațiilor din
tre cele două țări, precum și a pro
blemelor internaționale de interes 
reciproc. 

a reprezentanților economiei vest- 
germane, ziarul relevă că. in discu
ția care a avut loc- cu această oca
zie, a fost subliniată necesitatea eli
minării unor restricții în relațiile 
economice dintre, cele două țări.

Colaborarea economică si culturală 
trebuie extinsă si. in acest sens, scrie 
ziarul „GENERAL ANZEIGER". un 
rol important trebuie să revină co
laborării dintre întreprinderi, schim
burilor in domeniul științei, pe linie 
de tineret si in alte domenii.

Referindu-se lâ problemele cu ca
racter international abordate in ca
drul dialogului la nivel înalt. ..Die 
Welt" subliniază că șeful statului 
român si cancelarul R.F.G.. Helmut • 
Kohl, au fost de acord că dialogul 
dintre marile puteri trebuie reluat, 
în același timp. ..după opinia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. care 
concordă cu cea a cancelarului Kohl, 
tarile mici si mijlocii din Europa au 
o responsabilitate deosebită pentru 
menținerea păcii". De. asemenea, 
scrie ziarul, cancelarul a fost de 
acord cu teza înaltului oaspete, po
trivit căreia europenii din Est' si din 
Vest fac parte dintr-o Europă unică. 
Subliniind că vicecancelarul si mi
nistrul federal de externe, Hans- 
Dietrich Genscher, a apreciat con
vorbirile cu președintele român ca 
..o bună bază pentru contactele Est- 
Vest pe Plan bilateral si multilate
ral". ziarul notează că „șeful statului 
român a reafirmat necesitatea opri
rii amplasării rachetelor americane 
în Europa, precum si a contramăsu- 
rilor sovietice, ca un pas necesar 
pentru reluarea negocierilor privind 
rachetele".

La rindul său, ziarul „WESER- 
KURIER" subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu militează neobosit 
pentru unitatea europenilor, pentru 
încurajarea lor de a întreprinde, ac
țiuni în direcția destinderii, indepen
dent de superputeri, avind drept o- 
biectiv desființarea blocurilor milita
re in Vest și în Est și crearea de 
zone denucle’arizate. „FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" 
relatează că guvernul federal a rea
firmat in' fața președintelui Nicolae 
Ceaușescu voința sa de colaborare cu

Presa austriacă a scris pe larg 
despre vizită, subliniind importanța 
acesteia pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, pentru conti
nuarea dialogului Est-Vest. pentru 
destindere si colaborare internațio
nală. Ziarul ..WIENER ZEITUNG" 
a publicat o amplă corespondentă 
evidențiind că pe primul plan al 
convorbirilor au stat problemele pri
vind intensificarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări si exami
narea unor aspecte ale vieții inter
naționalei

Relatări asemănătoare au publicat 
și ziarele „VOLKSSTIMME", „AR- 
BEITER ZEITUNG", „KURIER" și 
„DIE PRESSE". TELEVIZIUNEA 
AUSTRIACA a transmis un amplu 
reportaj.

în relatările consacrate vizitei, a- 
genția de presă austriacă A.P.A. a 
difuzat materiale ample despre prin
cipalele momente ale noului dialog 
româno—vest-german la nivel înalt. 
Relevind că in cursul convorbirilor 
Ia nivel înalt româno—vest-germane 
au fost abordate pe larg probleme 
ale cooperării bilaterale, agenția 
menționează că aceasta se dezvoltă 
cu precădere in domeniile Construc
țiilor de mașini, metalurgiei, indus
triei chimice și alimentare. A.P.A. 
subliniază, citind cuvintele purtăto
rului de cuvint al guvernului vest- 
german. deplina satisfacție a gu
vernului R.F.G.. față de vizita 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. precum și aprecieri
le pozitive formulate de oameni 
politici de frunte din guvern și din 
rindurile opoziției. De asemenea, 
A.P.A. reproduce declarația purtăto
rului de cuvint guvernamental vest- 
german. potrivit căreia vizita a ofe
rit un exemplu că sint posibile și 
raționale convorbiri concrete în in
teresul îmbunătățirii relațiilor Est- 
Vest.

Cotidianele portugheze „DIARIO 
DE NOTICIAS", „O DIA", precum și 
„DIARIO POPULAR" și „DIARIO 
DE LISBOA" au publicat ample știri 
în legătură cu vizita președintelui 
Republicii Socialiste România în Re
publica Federală Germania. Artico
lele, ilustrate cu fotografii reprezeri- 
tind momente din timpul vizitei, re
liefează importanta politică a nou
lui dialog la nivel înalt româno— 
vest-german în actuala situație in
ternațională. De asemenea, șint 
scoase in evidență bunele relații 
dintre România și R.F. Germania pe 
multiple planuri, ca o contribuție la 
crearea unei atmosfere de înțelegere 
și colaborare între popoare.

TELEVIZIUNEA PORTUGHEZA a 
transmis, la rindul ei, imagini și co
mentarii in legătură cu vizita de stat 
întreprinsă în R.F.G. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. Au fost pre
zentate principalele momente de la 
ceremonia primirii oficiale ă înalți- 
lor soli ai poporului român, aspecte 
din timpul convorbirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
R.F.G. și cu celelalte oficialități ale 
țării gazdă. Au fost evidențiate rela
țiile bilaterale, pe multiple planuri, 
care se dezvoltă între cele două țări, 
apreciate ca exemplu de bună înțe
legere și cooperare pașnică. Apre- 
ciindu-se vizita ca un moment deo
sebit de important în cadrul relații
lor Est-Vest. au fost subliniate ini
țiativele curajoase ale președintelui 
Republicii Socialiste România în di
recția promovării unei politici de 
pace și colaborare pe continentul eu
ropean. precum și poziția consec
ventă a tării noastre privind necesi

toate statele din Europa, inclusiv cu 
țările membre ale Tratatului de la 
Varșovia, reliefind în mod deosebit 
faptul că dialogul dintre statele mici 
și mijlocii din cele două alianțe ser
vește intereselor general-europene de 
pace și securitate. La rindul său, 
„GENERAL ANZEIGER" constață că 
vizita șefului statului român în > 
R.F.G. constituie un indiciu impor
tant al continuării dialogului Est- 
Vest, privind rolul țărilor Europei in 
dialogul dintre marile puteri, răs
punderea statelor mici și mijlocii in 
asigurarea securității, înțelegerii și 
destinderii.

Ziarul „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 
publică relatări ample despre vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
R.F.G.. în care evidențiază. îndeosebi, 
faptul că atit România, cit și R.F.G. 
consideră actualele frontiere ca in
tangibile și subliniază că țările mici 
și mijlocii poartă o mare răspundere 
pentru asigurarea păcii și ■ securității 
in Europa.

Intr-un articol intitulat „România 
isi exprimă preocuparea privind ba
rierele". „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" arată că vizita a prilejuit 
abordarea unor probleme ale dezvol
tării relațiilor economice, subliniin- 
du-se dorința de liberalizare a ex
porturilor românești in R.F.G. și in 
Piața comună, precum și importanța 
pe care ar avea-o creșterea ofertelor 
unor firme vest-germane de coparti
cipare a unor întreprinderi românești 
la proiecte pe terțe piețe.

Toate posturile de radio și televi
ziune vest-germane au continuat să 
relateze, operativ și amplu, desfășu
rarea vizitei de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. TELEVIZIUNEA 
T A.R.D. și TELEVIZIUNEA A 
II-A Z.D.F. și-au început toate , tele
jurnalele cu relatări și imagini infă- 
țișînd principalele momente ale vizi
tei — primirea de către șeful statului 
român a reprezentanților partidelor 
politice, continuarea convorbirilor cu 
cancelarul federal Helmut Kohl și 
întilnirea cu reprezentanții economiei 
vest-germane. Postul de televiziune 
A.R.D. a difuzat o declarație a can
celarului Kohl. in care acesta a spus 
că este deosebit de satisfăcut de re
zultatele vizitei.

tatea dezarmării și. în primul rînd, 
a dezarmării nucleare.

Revista „EUROPE", din Belgia, a 
publicat un articol în care se arată 
că vizita in R.F.G. a președintelui 
României a avut Ioc intr-o conjunc
tură încordată în relațiile Est-Vest, 
și se evidențiază in acest context po
litica de independență promovată cu 
consecventă de țara noastră.

Cotidianul englez ..THE DAILY 
TELEGRAPH" a relevat, intr-un ar
ticol, că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Bonn și discuțiile cu 
guvernul vest-german și Cu conducă
tori ai industriei vest-germane au 
avut ca scop întărirea relațiilor și 
cooperării economice dintre cele 
două state. Canalele de televiziune 
2 și 13 din Mexic și ziarele „EL NA- 
CIONAL", „EL DIA" și „EL UNI
VERSAL" au publicat relatări inso- 
țite de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind vizita efectuată 
în R.F.G. Articolele comentează pri
mirea caldă făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, se 
subliniază : „Ceaușescu a ■ spus că 
toate țările europene au dreptul de 
a-și asuma un rol activ in promo
varea păcii și a evita astfel catastro
fa nucleară in Europa".

Relatind despre vizita de stat a 
președintelui Nicolae Ceaușescu ’ in 
R.F.G., agenția italiană de presă 
ANSA a relevat că in centrul con
vorbirilor avute de șeful statului ro
mân cu președintele tării-gazdă s-au 
aflat relațiile Est-Vest, cu precăde
re problemele dezarmării. Au fost, 
de asemenea, discutate probleme re
feritoare la raporturile dintre cele 
două țări, a subliniat agenția, amin
tind și convorbirile avute de pre
ședintele tării noastre cu celelalte 
oficialități vest-germane.

AGENȚIA IRAKIANA DE IN
FORMAȚII I.N.A. a arătat că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Bonn prilejuiește o abordare a mo
dalităților de promovare a relațiilor 
de cooperare bilaterală, precum și a 
unor probleme internaționale.

Despre vizita oficială în Republica 
Federală Germania au scris și mijloa
cele de informare în masă din Zim
babwe. Principalul cotidian „THE 
HERALD" a inserat o amplă rela
tare purtînd titlul „Convorbiri Est- 
Vest", in care face aprecieri deosebit 
de pozitive cu privire la însemnăta
tea politică a acesteia. Se subliniază 
că vizita va contribui in mod hotări- 
tor la o reluare a dialogului Est- 
Vest, avind menirea să încurajeze 
speranțele popoarelor europene în 
revenirea la cursul spre destindere 
și. pace pe continent.

POSTUL NAȚIONAL DE TELE
VIZIUNE DIN ZIMBABWE a pre
zentat un comentariu. insotit 
de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. referitor la actuala vizită 
oficială a președintelui tării noastre 
în R.F.G.

Principalele ziare iraniene, precum 
și RADIOTELEVIZIUNEA IRA
NIANA au informat despre vizita în 
R.F. Germania, mentionind că in 
cursul convorbirilor șefului statului 
român cu conducătorii vest-germani 
a fost subliniată dorința de a se 
extinde colaborarea bilaterală.

Mijloacele de informare din Thai
landa. PRESA ÎN LIMBILE THAI 
ȘI ENGLEZA, precum și RADIOTE
LEVIZIUNEA au prezentat pe larg 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în R.F. Germania.

(Agerpres)

O. N. U.

JSTf NECESARĂ RESPECTAREA STRICTĂ A DREPTULUI 
TUTUROR POPOARELOR LA AUTODETERMINARE"

Intervenția reprezentantului român în Comitetul 
pentru probleme sociale, culturale și umanitare

NAȚIUNILE UNITE 17. — Trimisul 
Agerpres. N. Chilie, transmite : în 
Comitetul pentru probleme sociale, 
culturale si umanitare al Adunării 
Generale au loc. dezbateri cu privire 
la eliminarea, tuturor formelor de 
discriminare ’ rasială si asigurarea 
dreptului popoarelor la autodetermi
nare.

Luînd cuvîntul în dezbaterile pe 
această temă, reprezentantul român 
a subliniat. între altele, că dreptul 
popoarelor la autodeterminare . este 
un drept colectiv si permanent, a 
cărui exercitare continuă si trebuie 
să continue și după cucerirea inde
pendentei politice, el constituind o 
chezășie sigură a realizării ansam
blului prerogativelor de dezvoltare 
politică si economică a fiecărei so
cietăți. naționale. O condiție sine qua 
non a transpunerii reale in viată a 
principiului autodeterminării o con
stituie exercitarea dreptului statelor 
de a fi pe deplin stăpine Pe bogă
țiile lor naționale, de a le folosi in 
interesul propriei lor propășiri eco
nomice si sociale, pentru bunăstarea 
popoarelor lor. Prin realizarea efec
tivă si plenară a suveranității per
manente asupra resurselor naturale, 
a spus delegatul tării noastre, este 
eliminată o cauză fundamentală a 
subdezvoltării, a cărei lichidare apare 
în zilele noastre ca o premisă esen
țială a consolidării independentei na

Propunerile R. P. D. Coreene privind organizarea 
convorbirilor economice între Nordul și Sudul Coreei

PHENIAN 17 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.C.T.C., Kim 
Hwan, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R. P. D. Coreene, a 
transmis lui Shin Byong Hyun, vice
premier și ministru al planificării 
din Coreea de Sud, o scrisoare in 
care se referă la probleme privind 
organizarea primelor convorbiri eco
nomice intre Nordul și Sudul Coreei.

Amintind repetatele propuneri an
terioare ale R. P. D. Coreene de a 
iniția acțiuni care să conducă la in
staurarea, Cit mai curînd posibil, a 
colaborării și schimburilor in diverse 
domenii între cele două părți ale 
Coreei, ca o sarcină națională a po
porului coreean, in scopul netezirii 
drumului spre reunificarea patriei, 
vicepremierul Kim Hwan arată in 
scrisoarea sa : Poziția noastră este 
aceea de a realiza reunificarea prin 
colaborare și unitate între Nord și

Zilele culturii românești
FRAGA 17 — Trimisul Agerpres, 

Coralla Popescu, transmite : In ca
drul „Zilelor culturii românești" în 
Cehoslovacia a fost vernisată expo
ziția de pictură contemporană, care 
a fost organizată la Biblioteca de stat 
„Klementinum" din Praga, Expoziția 
oferă o cuprinzătoare selecție de 
tablouri ale artiștilor plastici români, 
lucrări cu un profund mesaj uma
nist. patriotic și revoluționar ce 
surprind transformări petrecute in 
anii de istorie nouă in viața Româ
niei socialiste.

Măsurile protecționiste — frînă în calea 
redresării economice a țărilor în curs de dezvoltare
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). — Persistenta măsurilor pro- 
tectioniste în comerțul international 
face tot mai dificilă redresarea e- 
conomică a țărilor in curs de dez
voltare — a declarat viceministrul 
mexican al relațiilor externe. Jorge 
Eduardo Navarotte. luind cuvîntul 
în cadrul unui simpozion latino-a- 
merican consacrat cooperării tehni
ce Internationale, ale cărui lucrări

In vederea găsirii unei soluții politice 
în problema cipriotă

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — în cursul întrevederilor avu
te separat cu președintele Ciprului. 
Spyros Kyprianou. și cu liderul co
munității cipriote turce. Rauf Denk- 
taș, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a propus 
un calendar de negocieri pentru a- 
ceastă a doua rundă, de convorbiri

IILE DE PRESA
pe scurt

PLENARA CC. AL U.C.I. La 
Belgrad au avut loc lucrările ple
narei C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care a analizat mo
dul de înfăptuire a politicii eco
nomice in 1984 și sarcinile ce revin 
U.C.I. in asigurarea îndeplinirii cu 
succes a programului de stabilizare

I economică pe 1985 — relatează a- 
genția Taniug. In raportul prezen
tat, au fost evidențiate rezultatele 
obținute pină in prezent in infăp- 

| tuirea programului de stabilizare
economică, precum și dificultățile 

* pe care le întimpină aplicarea a-
I cestuia. Plenara a soluționat, de a-

semenea, unele probleme organiza
torice.

I PRIMIRE. Todor Jiykov. pre- 
| ședințele Consiliului de Stat al 

R. P. Bulgaria, l-a primit pe mi- 
I nistrul de externe al Belgiei. Leo

Tindemans, care efectuează o vizi
tă oficială in Bulgaria. După cum 
transmite agenția B.T.A.. convorbi- 

Irea s-a referit la probleme ale dez
voltării relațiilor bilaterale si la 
unele aspecte ale actualității mon- 

Idiale. în special la cele privind ne
cesitatea reducerii actualei încor
dări internaționale.

INTILNIRE. Agenția P.A.P. ln- 
| formează că Wojciech Jaruzelski, 

președintele Consiliului de Miniștri 
Ial R. P. Polone, l-a primit pe mi

nistrul de externe al Austriei. Leo
pold Gratz, care întreprinde o vi- 

Izită oficială în Polonia. Au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări și ale situa
ției internaționale, subliniindu-se 

ționale pe toate planurile, ca o ne
cesitate obiectivă a desfășurării unei 
cooperări normale, reciproc avan
tajoase intre națiuni, ca un impera
tiv al menținerii si consolidării păcii, 
care constituie valoarea supremă a 
întregii umanități.

Independenta națională, drepturile 
fundamentale ale omului, pacea si 
dezvoltarea, a arătat în continuare 
vorbitorul, sint interdependente.

Vorbitorul a înfățișat pe larg 
participarea activă si inițiativele con
structive ale României pentru sta
tornicirea unei noi ordini mondiale, 
întemeiată ferm pe normele justiției 
și echității.

în încheiere, reprezentantul român 
a evidențiat înalta responsabilitate 
ce revine Organizației Națiunilor 
Unite in urmărirea modului in care 
sint transpuse in practică declara
țiile. rezoluțiile și celelalte docu
mente importante adoptate de foru
mul mondial de-a lungul anilor cu 
privire la dreptul popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta, in întărirea le
galității internaționale, in eliminarea 
definitivă a colonialismului si neo- 
colonialismului. in asigurarea res
pectării stricte a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-si stabili in de
plină libertate coordonatele vieții 
sale naționale, fără nici un fel de 
ingerințe din afară.

Sud și de a avea convorbiri fie pe 
linie de Cruce Roșie sau sport, fie pe 
plan economic, dacă ele pot duce la 
realizarea obiectivului nostru națio
nal. Pornind de la această poziție, 
guvernul nostru a hotărit să aibă 
convorbiri economice cu partea dum
neavoastră. Delegația R. P. D. Co
reene a avansat propunerea ca de
legația R.P.D.C. la convorbiri să fie 
alcătuită din cinci membri, și să fie 
condusă de o oficialitate la nivel' de 
adjunct de ministru in Consiliul Ad
ministrativ, agenda convorbirilor să 
fie decisă printr-un acord intre cele 
două părți, convorbirile să se desfă
șoare în Sala de conferințe a Comi
siei de supraveghere de la Panmun- 
jon și să înceapă la 15 noiembrie 
1934. Celelalte probleme privind pre
gătirea convorbirilor să fie reglemen
tate prin contacte telefonice directe 
Nord-Sud.

în Cehoslovacia
în alocuțiunile rostite la vernisaj, 

scriitorul Virgil Teodorescu și Josef 
Svagera, adjunct al ministrului cul
turii al R.S. Cehe, au evidențiat dez
voltarea creației plastice românești 
in anii construcției socialiste, expre
sie elocventă a unei generoase poli
tici culturale a partidului și statului.

Expoziția prilejuiește — prin mij
loacele specifice artei plastice — o 
mai bună cunoaștere a poporului ro
mân, a luptei și aspirațiilor sale de 
pace, progres social și apropiere in
tre popoare.

au început la Ciudad de Mexico. EI 
a subliniat necesitatea eliminării 
oricăror bariere în calea exporturi
lor statelor latino-americane si ale 
celor în curs de dezvoltare. în ge
neral. a înlesnirii accesului produ
selor lor ne Piața internațională, ca 
modalitate importantă de sprijinire 
a eforturilor de progres economic si 
social ale țărilor continentului.

indirecte, care vizează găsirea unei 
soluții politice la problema cipriotă.

Se reamintește că principalul obi
ectiv urmărit de Perez de Cuellar in 
cadrul acestei noi runde de întreve
deri este acela de a se asigura ton- 
ditiile necesare pentru organizarea 
de convorbiri directe între liderii 
celor două comunități cipriote.

necesitatea încetării cursei înarmă
rilor și asigurării revenirii la o po
litică de destindere.

CONGRES. La Strasbourg a avut 
loc Congresul Uniunii franceze a 
asociațiilor de luptători si victimg. 
de război. In cadrul lucrărilor a 
fost subliniată necesitatea intensi
ficării luptei pentru eliminarea 
războiului din viata omenirii, pen
tru pace, colaborare și securitate 
internațională. Din tara noastră a 
participat o delegație a Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului, con
dusă de general-locotenent (r) Nea- 
gu Andrei, președintele comitetu
lui. care. în cuvîntul său. a expri
mat sentimentele de prietenie si 
solidaritate, cu luptătorii francezi 
în lupta comună pentru apărarea 
păcii.

ÎNTREVEDERE. La Moscova a 
avut loc, miercuri, o întrevedere 
Intre Andrei Gromiko. prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.. si Kim Yong Nam. vi
cepremier al Consiliului Adminis
trativ. ministrul afacerilor externe 
al R.P.D. Coreene. In cadrul con
vorbirii — transmite agenția 
T.A.S.S. — s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale relațiilor sovieto-coree- 
ne. precum si a problemelor actua
le ale vieții internaționale.

VIZITA. Regele Hussein al Ior
daniei a întreprins o vizită la 
Bagdad în cursul căreia a confe

Convorbiri 
româno-britanice
LONDRA 17 (Agerpres). — în ca

drul consultărilor dintre ministerele 
de externe ale României și Marii 
Britanii, care s-au desfășurat la Lon
dra in zilele de 16 și 17 octombrie, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
a fost primit de Geoffrey Howe, se
cretar de stat la Ministerul de Ex
terne al Marii Britanii. Cu acest pri
lej s-au subliniat cu satisfacție bu
nele raporturi de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Marea Britanie, cursul ascendent, 
pe multiple planuri, al relațiilor din
tre cele două țări, potrivit înțelege
rilor convenite la cel mai inalt ni
vel, precum și dorința ambelor părți 
de a le dezvolta pe mai departe. 
Totodată, au fost abordate unele as
pecte privind evoluția vieții politic» 
internaționale.

In cadrul consultărilor au avut, loc, 
de asemenea, convorbiri cu Malcolm 
Rifkind, secretar de stat, Derek Tho
mas, subsecretar de stat, . și alțt 
membri din conducerea Ministerului 
de Externe britanic, precum și cu 
Peter Corley, subsecretar de stat la 
Departamentul Comerțului și Indus
triei, președintele părții britanice in 
Comisia mixtă de colaborare eco
nomică și cooperare tehnico-știin- 
țifică româno-britanică. Au fost ana
lizate măsurile ce se impun in ve,- 
derea impulsionării schimburilor și 
cooperării reciproc avantajoase, pie 
multiple planuri, dintre cele două 
țări, evidențiindu-șe faptul că poten
țialul economic și tehnico-științific 
al celor două părți permite creșterea 
volumului schimburilor comerciale și 
a cooperării economice româno-bri
tanice. S-a reliefat, totodată, necesi
tatea intensificării eforturilor pen
tru depășirea actualelor probleme 
grave din viața internațională, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru pace și destindere, dezvoltare in
dependentă și largă colaborare intre 
țările lumii.

Sesiunea Consiliului 
General al F.S.M.
SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia 

se desfășoară lucrările celei de-a 
36-a sesiuni a Consiliului General al 
Federației Sindicale Mondiale, la 
care participă delegații din 72 de 
țări de oe toate continentele.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor 
sint înscrise aspecte privind lupta 
pentru pace, dezarmare, .instaurarea 
unei noi ordini economice Interna
tionale si rolul sindicatelor în so
lutionarea problemelor fundamenta
le cu care se confruntă lumea con
temporană.

Contribuția României, a președin
telui Nicolae Ceausescu la afirmarea 
tot mai puternică a imperativului 
de pace, dezarmare si colaborare in
ternațională, la instaurarea unei noi 
ordini economice moridiale si lichi
darea subdezvoltării a fost sublinia
tă de Constantin Nită. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. Vor
bitorul a reliefat, de asemenea, ne
cesitatea anulării datoriilor externe 
ale țărilor in curs de dezvoltare, re
glementării nivelului dobinzilor. a- 
cordării de credite în condiții ,.ș- 
vantaioase. combaterii orotectionis- 
mului si realizării unui comerț 
liber, fără discriminări si fără nici 
un fel de condiționări politice, a ac
cesului neîngrădit al statelor la cu
ceririle stiintei si tehnicii moderne.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
a conferit miercuri cu Hussein Hus- 
seini. noul președinte al Camerei 
Deputatilor (parlamentul libanez). în 
cadrul intrevederii. la care a parti
cipat si primul ministru Rashid Ka- 
rame, au fost examinate ultimele e- 
volutii din Liban pe Plan politic si 
al securității.

într-o declarație făcută cu prile
jul alegerii sale in funcția de pre
ședinte al Camerei Deputatilor. Hus
sein Husseini a declarat că elibe
rarea regiunii de sud a tării de sub 
ocupația israeliană va constitui li
nia directoare a mandatului său de 
un an. în legătură cu aceasta, pre
mierul Rashid Karame a relevat că 
guvernul va continua eforturile în 

.vederea realizării retragerii israelie- 
ne din sudul Libanului, obiectivul 
principal al cabinetului în actuala 
etană.

rit cu președintele Irakului. Sad
dam Hussein, informează agenția i
I.N.A. Au fost examinate proble- I
me privind necesitatea întăririi so- ’ 
lidaritătii si unității tarilor arabe, 
aspecte privind relațiile bilatera
le si evoluția conflictului irakiano- | 
iranian.

CABINETUL. CIADIAN, reunit |
la N’djamena. sub conducerea pre- ■
ședintelui Hissene Habre. a adop
tat hotărîrea de a participa la con
ferința preliminară pentru recon- | 
ciliere națională ce urmează să 
aibă loc la 20 octombrie în capita- I 
la R. P. Congo. Brazzaville. Un 
comunicat transmis de postul de 
radio N’djamena. citat de agenția . 
China Nouă, relevă dorința guver
nului de a purta convorbiri cu I 
toate grupările de opoziție.

SCRISOARE. într-o scrisoare I 
deschisă adresată guvernelor țărilor 1 
membre ale C.E.E., președintele ■ 
guvernului spaniol, Felipe Gonza
lez. a criticat absența unui acord I 
între „cei zece" privind modalită
țile de aderare a țării sale la Plata I 
comună, relatează agențiile Asso- I 
ciated Press și France Presse, în 
document se arată că, din cauza di- ■ 
vergențelor între membrii C.E.E., 
data limită privind încheierea ne- • 
gocierilor privind aderarea Spaniei 
a fost de mult depășită.

CONFERINȚA. La Tunis s-au 
desfășurat lucrările Conferinței mi- i 
niștrilor informațiilor din țările 
arabe. In cadrul lucrărilor, secreta- * 
rul general al Ligii Arabe. Chedli 
Klibi. a afirmat necesitatea resta- I 
bilirii solidarității arabe, pentru | 
realizarea obiectivelor comune ale 
acestor țări. Subliniind importanta I 
eliberării sudului Libanului, aflat 
sub ocupație israeliană. reuniunea 1 
a adoptat un program comun de ■ 
lucru privind activitatea pe planul 
informațiilor în teritoriile arabe • 
ocupate.

I


